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стор. 3»

Завдяки зерновим караванам український зерновий експорт хоча й знизився у півтора раза, але таки не впав до нуля.
Фото з сайту latifundist.com.
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стор. 15»

Українські 

волейболісти вперше 

пробилися до вісімки 

найкращих збірних 

чемпіонату світу

Переписуючи історію

стор. 2»

Рік дії податкової амністії 

показав, що українці 

виводять свої доходи 

з тіні повільно і неохоче

стор. 5»

Не всі вівці хочуть 
бути стриженими

Тримайся, Хома, 
суне зима!

Холодна погода 

в перші дні осені 

неабияк засмутила 

українців

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на четвертий квартал                                              стор. 6 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 36,568 грн 

1 € = 36,261 грн

Комбайн у ролі 
«локомотива»

Україна планує 
наростити 
експорт, 
роблячи ставку 
на аграрну 
продукцію



СЕРЕДА, 7 ВЕРЕСНЯ 20222 ІнФорУМ
«Перші ластівки звільнення наших населених пунктів є. На лівому березі Сіверського 
Донця ми можемо спостерігати певні позитивні дії наших підрозділів. Це перш за все 
ізюмський напрямок. Саме там очікується ключовий етап деокупації Луганщини». 

Сергій Гайдай
голова Луганської ОВА

УКРАЇНА МОЛОДА

Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ, 
президент Світового конгресу 
українців (1998—2008), юрист

 Папа Францішек любить 
своє українське стадо? Мабуть, 
не дуже! Докази є не в словах, а 
в діях. Найновіша інформація з 
Ватикану була про йменування 
двадцятьох нових кардиналів. 
На невелике диво, серед них не 
було українського імені.
 Навіть монголи отрима-
ли кардинала, з італійським 
прізвищем. Щоправда, це 
призначення було суто сим-
волічним. А хіба не було б 
символічним пошанувати та-
ким чином націю, що бореть-
ся за своє буття?
   Для повного розуміння 
цієї несправедливості тре-
ба ознайомитись із деякими 
фактами. Українці за чисель-
ністю у Східній Європі — дру-
га найбільша група в Католи-
цькій церкві після поляків. 
Поляки мають чотирьох кар-
диналів. У нас немає жодного. 
Набагато менші за кількістю 
католиків нації в Східній Єв-
ропі натомість мають бодай 
одного. Наприклад, хорвати, 
мадяри, румуни, чехи, сло-
венці, литовці, латиші. Ук-
раїнців-католиків — майже 
п’ять мільйонів. Найближчі 
за чисельністю католиків — 
це хорвати і мадяри, але вони 
не становлять навіть полови-
ни нас, українців-католиків. 
Очевидно, що у них є бодай 
один призначений кардинал. 
 Тут немає перебільшення. 
Українці чисельністю відріз-
няються. До речі, вони та-
кож відрізняються вірністю 
не тільки Католицькій церк-
ві, а передусім Богу. Мені ві-
домо, що в Празі українці ма-
ють доступ до різних католи-
цьких церков, бо, на жаль, се-
ред чехів чимраз більше стає 
невіруючих. Але чехи мають 
кардинала. До речі, в Європі 
Католицька церква падає чи-
сельно, тільки не в Україні.
 Які висновки? Очевидно 
перше — це незрозуміла для 
багатьох ворожість до україн-
ців сучасного Папи Франціш-
ка. Одначе, мабуть, це не є сут-
тєвим, бо він старий, хворобли-
вий і неспроможний на довгу 
владу. Як для мене, він — ру-
софіл, якщо не гірше, і, до речі, 
боягуз, це тягнеться ще з часів, 
коли аргентинська військова 
хунта знущалася над народом 
Аргентини. Для мене сьогод-
нішній Папа — це трохи бла-
зень у найкращому випадку. 
 Чи є вина щодо нашої мар-
гіналізації у скромності нашо-
го Синоду? Це навіть не підля-
гає дискусії. Синод потребує 
Патріарха Йосифа Сліпого з 
його стажем і відвагою. Це не 
пряма критика тільки Пат-
ріарха Святослава, який себе 
навіть патріархом не називає. 
Йосиф Сліпий, вийшовши на 
арену Католицької церкви, 
був найбільш заслуженим для 

Христа між усіма у Ватикані. 
Не було йому рівного включно 
з тодішнім Папою. Тому з ним 
мусили рахуватися щодо ост-
політики Ватикану. 
 Українці-католики за-
бувають, що все в житті ке-
рується суб’єктивною полі-
тикою. Я не цинік. Я като-
лик, який ходить до церкви 
або, бодай, слухає українське 
католицьке чи православне 
Богослужіння кожної неділі. 
Для мене є дуже важливим, 
щоби мої внуки були хрещені 
в нашій Церкві. Одначе я не 
сліпий догматик чи фанатик. 
 Тому моє писання сьогод-
ні цілком природне, хоча й 
егоїстичне. Чому Католиць-
ка церква для мене є такою 
важливою. Бо вона приймає 
Христа, переважно розуміє 
різницю між добром і злом і 
більш-менш нормально при-
ймає цивілізовані концепції, 
окрім відношення до концеп-
ції жіночих прав. Католиць-
ка церква заслуговує на світо-
ву увагу, хоча, правда, ця ува-
га спотворюється не через брак 
віри, а через ірраціональність 
її проводу.
 Я не відкидаю свою церкву. 
Я просто не шаную більшість її 
проводу. Чому бути христия-
нином і католиком є важли-
вим? Не в догмі суть, і суть не в 
концепціях реверенди до осіб, 
котрі відсутні для нормально-
го світу і його життя. Як мож-
на зрозуміти, що дві тисячі 
років після Христа жінка є 
другорядною або фактично не-
вільною? Для неї немає місця 
в Церкві. Вона не може прий-
мати рішення про себе. Бо дві 
тисячі років тому було дванад-
цять апостолів і всі вони були 
чоловіками. Єдині жінки були 
— мати Ісуса і повія, яка лип-
нула до Христа. Марія Маг-
далина була просто символіч-
ною. Ніколи сьогодні не мож-
на думати категоріями куль-
тури, якій дві тисячі років. 
 Тому прокиньмося. Віра 
і релігія — це дуже важливі 
частини нашого життя. Суть у 
тому, що вони особливі й осо-
бисті. Я бачу себе християни-
ном-українцем. Я не потребую 
ні Папи, ні будь-кого іншого, 
щоб утвердити мою віру, але 
я не розумію чому так званий 
представник Христа мене і мій 
народ постійно зневажає. Та-
кож не розумію, чому наші 
владики не реагують на цю 
зневагу і не стають в оборону 
свого стада. Ігнорування нас 
щодо призначення кардинала 
— це пряма образа для нашої 
церкви.
 Дорогі наші владики! Ви 
проігноруєте цю чергову обра-
зу. Одначе зрозумійте, що сло-
во «стадо» смішне і символіч-
не. Стадо сліпо йде за свої-
ми пасторами. Ваше стадо не 
таке сліпе. Тому ви повинні 
прислуховуватися та діяти за 
напрямками, які вказує ваше 
стадо. Хіба не так? ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Російським військам 
установили черговий дед-
лайн на сході. Цього разу 
вони мають захопити До-
нецьку та Луганську об-
ласті до середини вересня, 
тому помітно активізува-
лися на Бахмутському та 
Авдіївському напрямках. 
Утім, за даними керівни-
ка Донецької обласної 
військово-цивільної ад-
міністрації Павла Кири-
ленка, великими успіха-
ми рашисти похвалити-
ся не можуть. Аби попов-
нити розбиті підрозділи, в 
ОРДЛО почали мобіліза-
цію ув’язнених.
 У свою чергу, голо-
ва Луганської ОВА Сер-
гій Гайдай повідомив про 
відмінну роботу нашої ар-
тилерії у Кремінній. Там 
завдяки появі знаменито-
го «Бавовнятка» злетіли 
у повітря кілька будівель 
разом із чотирма сотнями 
розквартированих оку-
пантів. Демілітаризація 
ворожого угруповання у 
цьому місті теж пройш-
ла успішно, оскільки 
москалі під час ракетних 
«прильотів» втратили ще 
й понад 100 одиниць вій-
ськової техніки. «Перші 
ластівки звільнення на-
ших населених пунктів 

є, — запевнив керівник 
регіону. — На лівому бе-
резі Сіверського Донця 
ми можемо спостерігати 
певні позитивні дії наших 
підрозділів. Це перш за 
все ізюмський напрямок. 
Саме там очікується клю-
човий етап деокупації Лу-
ганщини». 
 Загалом ЗСУ видав-
люють ворога до кордону 
послідовно і професійно. 
Тобто на деяких напрям-
ках просуваються впе-
ред, а на інших тримають 
оборону та ведуть актив-
ні бої. «Наші захисники 
успішно відбили спроби 
наступу ворога в районах 
населених пунктів Біло-
горівка, Григорівка, Пок-
ровське, Бахмутське, Ло-
зове, Спартак, Соледар, 
Зайцеве та Семигір’я, а на 
краматорському напрям-
ку мали тактичний успіх 
та вибили ворога з рані-
ше зайнятих ним пози-
цій», — повідомили у Ге-
неральному штабі ЗСУ. 
 Раніше в офісі прези-
дента України підтверди-
ли звільнення Високопіл-
ля на Херсонщині. Зокре-
ма, заступник керівника 
ОПУ Кирило Тимошенко 
опублікував у Facebook 
фото встановлення у ць-
ому селищі прапора Ук-
раїни.

 У Генштабі також 
повідомили про знищен-
ня в районі Антонівсько-
го мосту зенітно-ракет-
ного комплексу та шіс-
тьох вантажівок ворога. 
Крім цього, сили оборо-
ни за кілька останніх 
днів вивели з ладу пере-
прави в районі Херсона 
і вкотре звели нанівець 
спроби агресора віднови-
ти перекидання військ  
через Дніпро. 
 Ці та інші успіхи ЗСУ 
змусили окупантів укотре 
перенести терміни прове-
дення горезвісного рефе-
рендуму. «Вони також 
стурбовані тотальною 
відсутністю підтримки з 
боку населення і страхом 
перед ризиком втрати те-
риторій уже після голосу-
вання, що буде складно 
пояснити своїй аудиторії, 
— повідомив заступник 

голови Херсонської облас-
ної ради Юрій Соболевсь-
кий. — Варто відзначити 
і технічну неготовність 
окупаційної влади до шоу 
подібного масштабу».
 Не маючи суттє-
вих успіхів у протисто-
янні з ЗСУ, ворог підло 
відіграється на мирних 
жителях. За даними Ген-
штабу, ніч із 5 на 6 вересня 
окупанти розпочали з під-
ступних ракетних ударів 
по цивільних об’єктах у 
Бахмуті та Костянтинів-
ці. По страждали також 
десятки населених пун-
ктів у Харківській, За-
порізькій, Миколаївській 
та інших областях. Про-
тивник завдав три ракет-
ні і понад 35 авіаційних 
ударів, а також здійснив 
близько 50 обстрілів з ре-
активних систем залпово-
го вогню. ■

НА ФРОНТІ

Продумані перемоги
На всьому фронті продовжується операція ЗСУ, яка передбачає 
комплекс як наступальних, так і оборонних дій

■

Наталя НАПАДОВСЬКА

 Улітку 2021 року в Україні бурхливо обговорювали 
тему податкової амністії, про що неодноразово писала 
«УМ». Мережа заходів щодо стимулювання детінізації 
доходів і підвищення податкової культури громадян 
мала як свої плюси, так і мінуси. Автор ініціативи, го-
лова парламентського Комітету з питань фінансів, по-
даткової та митної політики Данило Гетманцев дуже 
оптимістично очікував, що українці виведуть із тіні 
«хоча б» 20 млрд доларів, але більшість експертів до-
сить скептично оцінила ініціативу уряду ще на етапі 
обговорення. Втім усі чекали на те, що покаже дійс-
ність. Рік минув, і Данило Гетманцев повідомив, що з 
1 вересня 2021-го до 1 вересня 2022 року в рамках по-
даткової амністії громадяни задекларували активів на 
5,3 млрд грн. А до бюджету сплачено 316,8 млн грн. 
«Аж» 316,8 мільйона гривень.
  На сьогодні з галасливої урядової ініціати-
ви маємо надходжень практично в ціну одного Бай-
рактара. Зважаючи на те, скільки витратили грошей 
на медіапідтримку податкової амністії, оплату праці 
розробникам цієї ініціативи, маємо на виході вели-
ку бульбашку... Звісно, хтось скаже: почалася пов-

номасштабна війна і тут не до закликів бізнесменам 
ставати «білими та прозорими». Але маємо несподі-
ванку. На кінець лютого - 2022, рівно за пів року дії 
податкової амністії, виконання запланованих показ-
ників становило приблизно 1%: було задекларовано 
активів на 1,96 млрд грн та отримано 112,1 млн грн 
надходжень у вигляді спеціального збору. А вже дві 
третини задекларованих активів і сплачених подат-
ків, за підсумками податкової амністії, маємо саме за 
період активних воєнних дій. 
 Та ще більш цікавим є те, що з перерахованих 
316,8 млн грн майже 75 мільйонів отримано за ос-
танній місяць дії податкової амністіі. Як відомо, з 
21 липня набули чинності нові правила НБУ. Те-
пер українцям за кордоном дозволено витрача-
ти не більше еквіваленту 100 тис. грн на місяць зі 
своїх гривневих рахунків, здійснювати безготів-
кові перекази можна на суму не більше еквівален-
ту 30 тис. грн на місяць, а знімати готівку на суму 
не більше еквіваленту 12,5 тис. грн на тиждень. Бі-
женці бувають різними. Багато хто задумався про 
те, щоб відкрити рахунок за кордоном, у країні сво-
го проживання. Однак зробити це не завжди прос-
то через суворі правила фінансового моніторингу. 
«Наші біженці, що опинилися за кордоном, на влас-
ному прикладі побачили, як важко довести легаль-
ність походження коштів там і наскільки цінними 
є «білі» гроші. Саме тому люди декларують навіть 
у війну», — вважає Данило Гетманцев. 
 Тобто маємо наочний приклад того, що в краї-
нах, де працюють системні правила, для громадян 
як платників податків є безперечні стимули перейти 
до «білих» грошей. На жаль, в Україні маємо варіант 
податкової амністії як «нішевий інструмент для ле-
галізації окремих активів, у першу чергу власниками 
середнього бізнесу, яким потрібні були гроші зі зро-
зумілим походженням для придбання власності або 
інших активів», — вважає старший економіст Цент-
ру економічної стратегії Юрій Гайдай. 
 У серпні-2022 Верховна Рада продовжила подат-
кову амністію на пів року, до березня 2023-го. Чи бу-
дуть наступні результати більш суттєвими за поперед-
ні — покаже час. ■

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ 

Не всі вівці 
хочуть бути 
стриженими
Рік дії податкової амністії показав, 
що українці виводять свої доходи 
з тіні повільно і неохоче

■

АКЦЕНТИ

Українці заслуговують 
на кардинала 
Особисті міркування щодо 
Вселенської Церкви

■

Наші котики і джавелін.❙
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Ми не чекали 
вас, а ви 
приперлися
Коронавірус, як москаль, нікуди не 
зник і чекає нагоди напасти
Вікторія НІКІШИЧЕВА

З далекого і такого мирного 2019 року ми навчи-
лись жити пліч-о-пліч із пандемією коронавірусу 
— для нас стало звичним носити маски і спекотно-
го літа, і холодної зими, а фраза «я хворію на ко-
ронавірус» перестала лякати. Ми адаптувалися до 
життя з пандемією і змогли мінімізувати її вплив 
на наше життя та здоров’я завдяки карантинам і 
соціальній дистанції. 
Проте з приходом війни всі наші маски, дистанції та 
карантини зникли без сліду. Разом із ПЛР-тестами 
та самим коронавірусом. На певний час свист ракет і 
звуки вибухів замінили нам уже звичну реальність, 
але сам вірус нікуди не дівся. 

Осінь уже настала 
 Коронавірус, як і будь-яка інфекційна хвороба, 
розповсюджується сезонно — восени та взимку, а 
навесні та влітку йде на спад або й узагалі зникає. 
А оскільки вже настала осінь, слід бути дуже обе-
режними.
 Станом на кінець серпня тільки в Києві кількість 
зареєстрованих випадків зараження ковідом збіль-
шилась утричі. Якщо за період із 8 по 14 серпня їх 
було 316, то з 15 по 21 серпня — вже 956. За словами 
директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА 
Валентини Гінзбург, ситуація в столиці зараз така, 
що все більше киян потрапляють до лікарень з уск-
ладненнями та потребують кисню. 
 «Коронавірусна хвороба є в наших шпиталях. От, 
наприклад, щотижня близько 940-1000 людей пот-
рапляє до наших лікарень із ковідом. Так, ми не ба-
чимо такого суттєвого зростання, як це є в європей-
ських країнах. Попереднього тижня ми зафіксували 
дваднадцятивідсотковий приріст, а зараз ситуація 
стала. Тримаємо руку на пульсі й готуємо нашу сис-
тему охорони здоров’я до напливу хворих», — звітує 
міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

А що ж робити, аби не інфікуватись?
 Обов’язково слід дотримуватись гігієни рук, про-
мивати їх мінімум 20 секунд з милом і під проточною 
водою. Якщо немає можливості помити руки, треба 
користуватись спеціальними рідинами та гелями на 
спиртовій основі. 
 Носіть маску, яка прикриває ніс і рот. Важли-
во носити її саме так, а не на одному вусі, руці чи на 
підборідді. Адже ви постійно контактуєте з великою 
кількістю людей, а вони можуть уже хворіти, бути 
носіями інфекції, проте без симптомів. У такому ви-
падку маска стане вашим щитом. 
 Дотримуйтесь дистанції в півтора метра — це до-
поможе уникнути зони ураження від чхання чи каш-
лю хворої людини. 
 Не торкайтеся обличчя, це можна робити за умо-
ви, якщо ви щойно помили руки. Адже цими ж рука-
ми ви недавно торкались дверних ручок, перил у гро-
мадському транспорті, а до того туди могла потрапи-
ти, наприклад, слина інфікованої людини. 
 Вакцинуйтеся. До речі, зробити це легко. В місті 
працюють центри масової вакцинації — в торговель-
но-розважальних центрах River Mall, Gulliver, в уні-
вермазі «Україна». Зараз доступні всі можливі вак-
цини. 

Якщо захворіли
 Самоізолюйтеся. Не відвідуйте роботу чи місце 
навчання, не контактуйте з рідними — ви наражає-
те людей на небезпеку. Подзвоніть вашому сімейно-
му лікарю та отримайте інструкції щодо самоізоля-
ції, лікування та госпіталізації. 
 Якщо ваш стан погіршується — набирайте «103» 
та очікуйте допомоги.

Які ж симптоми коронавірусу? 
 Часто його можна сплутати зі звичайним грипом, 
тому треба бути дуже пильним. 
 Так, хворі скаржаться на постійну втому, голо-
вний біль, високу температуру та сухий кашель, дех-
то — на біль у м’язах і суглобах, втрату запаху й сма-
ку. Тривожним дзвіночком для вас повинно стати уск-
ладнення дихання, задишка або стискання в грудях. 
 Якщо у вас є якісь із цих симптомів, слід зверну-
тись до лікаря, який відправить вас на відповідні тес-
ти та призначить симптоматичне лікування. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Україна не розглядати-
ме варіанти контрольова-
ного відключення ЗАЕС від 
української лінії електро-
передач і приєднання їх до 
російської енергосистеми, 
оскільки станція забезпечує 
струмом два регіони краї-
ни. Про це повідомив пре-
зидент Володимир Зеленсь-
кий в інтерв’ю ABC new, ко-
ментуючи підсумки візиту 
місії МАГАТЕ до Енергода-
ра. «Розумієте, росіяни зай-
няли нашу атомну станцію, 
шість блоків. Найбільшу 
в Європі. Це означає шість 
Чорнобилів... Вони викорис-
товують ядерну зброю, це і є 
ядерна зброя».
 Як відомо, представники 
Міжнародної агенції з атом-
ної енергетики відвідали За-
порізьку АЕС кілька днів 
тому. Їхня оцінка ситуації 
виявилася далекою від оп-
тимізму. Для більш точного 
розуміння проблеми керів-
ник місії Рафаель Гроссі за-
пропонував користуватися 
трьома кольоровими інди-
каторами, де червоний — це 
найбільша небезпека, жов-
тий — помірна, а зелений 
— найвища. У підсумку, 
надзвичайно почервонілою 
він назвав фізичну ціліс-
ність об’єктів, адже на їх-
ніх стінах залишилися слі-
ди від снарядів. Не виклю-
чено, що «прильоти» тут 

траплятимуться й надалі. 
«Це найважливіший показ-
ник, саме він викликає ос-
новні питання, — резюму-
вав доповідач. — Не можна 
назвати нормальною ситуа-
цію, коли українська атом-
на станція працює в умовах 
окупації російськими війсь-
ками та російськими атом-
ними експертами».
 Радіаційний фон і процес 
реагування на надзвичайні 
ситуації були охарактеризо-
вані ним за допомогою чер-
воно-зеленого відтінку, а ро-
бочі умови для персоналу та 
забезпечення електроенер-
гією, відповідно, жовто-чер-
воного та червоно-жовтого. 
Проблемними залишається 
логістика (жовто-зелений) 
і надійність комунікацій із 
регулятором (жовтий), ос-
кільки, за словами керівни-
ка місії, ця функція досі від-
бувається з певними склад-
нощами. «Я досі вважаю, 
що ситуація [на ЗАЕС] над-
звичайно важка, сповнена 
серйозних викликів, — ска-
зав він. — Ми будемо вима-
гати постійної підтримки і 
моніторингу, який намагає-
мося надати зараз, перебува-
ючи там». 
 Пан Гроссі також пові-
домив, що на станції поба-
чив усе, «що просив пока-
зати». Але радниця мініс-
тра захисту довкілля та 
природних ресурсів Украї-
ни Лала Тарапакіна має з 

цього приводу іншу думку. 
«Гроссі, звісно, отримував 
інформацію про умови пе-
ребування співробітників, 
— написала вона на сторін-
ці у фейсбуці. — Ми знає-
мо на цей момент, що спів-
робітників станції утри-
мують у полоні, катують, 
ґвалтують і постійно пог-
рожують. Це відбувається 
з самого початку. За актив-
ну проукраїнську позицію 
б’ють і вбивають. Гроссі на-
вряд чи дали доступ до роз-
мови з такими людьми. На-
томість він мав змогу спіл-
куватися з колаборанта-
ми. Ми всі маємо надію, що 
Гроссі це все прекрасно ро-
зуміє».
 Під час роботи представ-
ників МАГАТЕ рашисти 
розіграли й традиційне жа-

люгідне шоу в стилі «раші 
тудей». Його головним ге-
роєм став дехто Ренат Кар-
чаа, який свого часу пра-
цював приматологом на 
базі мавпячого притулку в 
Сухумі, а потім на смерть 
збив 16-річного хлопця і за-
мість в’язниці подався в ак-
тори на замовлення. Цьо-
го разу чолов’яга грав роль 
«експерта-атомника», що 
знається ще й на балістиці. 
Саме він намагався поясни-
ти членам місії, чому раке-
та, яка прилетіла на тери-
торію ЗАЕС із боку окупа-
ційних військ, насправді є 
українською. Виявляється, 
перед самим приземленням 
вона здійснила розворот на 
180 градусів, і лише тому 
може здатися, що її запус-
тили росіяни. ■

А зараз я вам покажу, як розвертаються ракети 
на 180 градусів.
Фото з сайту gordonua.com.

❙
❙
❙

НЕБЕЗПЕКА

Мавпа з реактором
Під час візиту місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію росіяни 
влаштували шоу з участю знавця приматології, аби приховати справжній 
стан речей

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Ось і минуло літечко, в Україні 
вже зафіксували перші «спроби» 
заморозків на ґрунті, і це явище 
лише посилюватиметься надалі. Та-
ким прогнозом «порадував» народ-
ний синоптик Стас Щедрін: «Най-
ближчим часом у північно-західних 
і Сумській областях місцями мож-
ливі нічні заморозки. Але потім теп-
ло повернеться».
 Невдовзі, пророкує Щедрін, у 
Волинській, Рівненській, Жито-
мирській, Київській, Чернігівській 
та Сумській областях місцями мож-
ливі нічні заморозки. Також, найі-
мовірніше, Україну накриють дощі 
та сильне похолодання: температу-
ра повітря знизиться до +14...+22 
°С у денний час і до +6...+13 °С — у 
нічний.
 Багатьох українців стривожили 
такі перспективи, адже картопля ще в 
землі, її лише починають копати. За-
спокоїти співгромадян спробувала си-
ноптик Наталка Діденко. «Осінь буде 
— красуня, з сонечком, різнобарвним 
листям, айстрами, чорнобривцями, з 
ранковими серпанками, словом, кла-
сика букваря та фейсбучних фотогра-
фій», — поетично розписала вона свій 
прогноз.

 Однак і вона попереджає про дощі. 
«Перші серйозні дощі ймовірні на-
ступної неділі, 11 вересня», — повідо-
мила фахівець і порадила «викорис-
товувати найближчий тиждень пов-
ною мірою, якщо потрібна суха гарна 
сонячна погода без масштабних замо-
розків».
 На думку народного синоптика 
Володимира Деркача, в певні періоди 
вересневої декади може бути досить 
вітряно. Опади будуть помірними, 
а їхня ймовірність — досить висока. 
Деркач заявив, що на початку вере-
сня ночі стануть досить прохолодни-
ми, але обійдеться без заморозків. У 
другій декаді місяця (11-20 вересня) 
очікується тепла погода.
 А як же бабине літо, якого ми всі 
чекаємо, коли суха та тепла погода 
тримається зазвичай не менше п’яти 
днів. Як пояснила заступник началь-
ника відділу метеопрогнозів Укргідро-
метцентру Наталія Голеня, «у жовт-
ні бувають такі періоди, у листопаді. 
Прогнозувати зараз їх практично не-
можливо». При цьому синоптик зазна-
чила, що про бабине літо можна гово-
рити, якщо антициклон стоятиме при-
близно п’ять днів і температура підні-
меться до 15-20 градусів. За її словами, 
зазвичай бабине літо спостерігається 
на початку — у середині жовтня. 

 Завідувач відділу прикладної ме-
теорології та кліматології Укргідро-
метцентру Віра Балабух стверджує, 
що погода в Україні у вересні 2022 
року буде більше схожа на літню. Се-
редня температура повітря може бути 
на один градус вище, ніж за останні 30 
років..
 З метеорологічної точки зору ба-
бине літо — перший осінній період із 
стійкою антициклонічною погодою, 
коли нічне вихолоджування ґрунту 
та повітря ще не надто сильне, а денне 
тепло вже ніяк не назвеш спекою.
 А от у листопаді зимова погода 
завітає в західний регіон. Найшвид-
ше сніг випаде у Львові. Кришталеві 
сніжинки там прогнозують уже 12 
листопада. У цей день температура 
повітря не опуститься нижче нуля, 
тож сніг не затримається на повер-
хні. Вдруге засніжить уже 22 листо-
пада. Тоді снігу буде трохи більше, а 
стовпчики термометрів показувати-
муть 3 градуси морозу, тому, мож-
ливо, землю трохи припорошить. 
Третій сніжний день у місті буде вже 
в останній день осені.
 В інших областях заходу Украї-
ни історія зі снігом буде дещо іншою. 
Наприклад, Тернопіль припорошить 
наприкінці листопада. В Івано-Фран-
ківську засніжить іще восени, а в 
грудні сніжних днів буде ще більше. 
Однак температура повітря вдень буде 
плюсовою, тож, схоже, що сніг одразу 
танутиме.
 На Волині сніг синоптики обіця-
ють 10, 13, 16 та 30 листопада. У 
Києві снігу восени не буде, а от у Він-
ниці його прогнозують на останній 
тиждень листопада. На схід, як і на 
південь, зима не поспішатиме. Тобто 
в листопаді снігу там іще не буде. ■

НЕБЕСНА КАНЦЕЛЯРІЯ

Тримайся, Хома, суне зима!
Холодна погода в перші дні осені неабияк 
засмутила українців

■
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Тетяна ПАРХОМЧУК

Уже понад два місяці тема від-
ставки уряду живе своїм, захо-
ваним від широкого загалу, ок-
ремим життям. Хоч про це й не 
кажуть відкрито офіційні особи, 
не натякають у «зомбоящику», 
однак це тихо переповідають 
посвячені в посадові маршрути 
рухів офіційних осіб на найви-
щих щаблях влади. 
Те, що уряд Шмигаля своє від-
служив, підтверджують певні 
джерела в офісі президента і в 
Кабміні, а дехто вже готується 
до майбутньої посади міністра. 

Російське «не дати» сильніше, 
ніж наше «взяти»?
 Зміна уряду, окрім політич-
ної складової, вказує на те, що 
Захід має виділити кошти. Але 
гроші дадуть під новий уряд. До 
чинного довіра під питанням. 
 Звісно, ситуація потребує но-
вих людей. До того ж і нам необ-
хідно відслідковувати, чи отри-
маємо ми свої — заморожені — 
російські кошти, на котрі маємо 
і моральне, і юридичне, і полі-
тичне, й дипломатичне право. 
Ці гроші вже належать Україні. 
Тому дуже важливо не «про-
пустити гол у власні ворота», 
бо російське лобі впливу, аби не 
віддати чи 200, чи 500 млрд до-
ларів, тисне в рази сильніше, 
ніж зараз діє наш Мінфін. І ви-
ходить, що вони вмотивованіші 
не віддавати, ніж ми забрати.
 Отже, вже є список пріз-
вищ на посади міністрів, і Каб-
мін мали розпустити два міся-
ці тому. Однак уряд саме тоді не 
відправили у відставку, мотиву-
ючи тим, що напередодні отри-
мання кандидатства в члени Єв-
росоюзу Захід міг нас не зрозумі-
ти і сприйняти зміну Кабміну як 
політичну кризу. 
 Політичний експерт Микола 
Давидюк зазначив: «Цікаве в пе-
резавантаженні уряду те, що там 
будуть нові прізвища й кількість 
міністерств скоротиться. Точної 
інформації немає, але в середньо-
му, можливо, залишиться 10-12 
міністерств. Щодо того, хто які 
посади може посісти, дискусії 
тривають усередині владної ко-
манди. І, зрозуміло, що людей, 
які хочуть цих посад, у рази 
більше, ніж самих посад».
 Ще однією причиною галь-
мування перезавантаження 
уряду для влади стала пробле-
ма політичної стабільності, мо-
вляв, країна в режимі війни, 
і буде важко пояснювати лю-
дям, чому міняють Кабмін. Але 
це звучить як банальна відмов-
ка, бо чинний уряд припустився 
стількох помилок, що навряд чи 
в пересічних українців виник-
нуть якісь запитання чи подив. 
 Кабмін не встигає за ситуа-
цією, що в країні. 
 Не зміг вирішити питання 
щодо газу. Не повністю вирі-
шив проблему з дизпаливом, ве-
ликі проблеми з іншими секто-
рами економіки, проблеми з на-
повненням бюджету тощо. 
 Першу серйозну кризу з 
пальним на початку війни до-
сить довго не вирішували. У цей 
кризовий час на наш ринок хоті-
ла зайти польська компанія з 
пропозицією викупити заправ-
ки Медведчука. Їй відмовили. 
Цікаво, а кому наразі належать 
заправки кума путіна Віктора 
Медведчука?
 Зрозуміло, що в проєкції 
майбутньої зміни уряду збіль-
шується кількість політичних 
«хотілок». У цих політичних 
чергах є й нові люди, є нові ін-
тереси, є нові сфери впливу. І 
хоча поки не відома сакральна 
дата перезавантаження Кабмі-
ну, сезон кадрових змін відкрив-

ся звільненням глави СБУ Бака-
нова та генеральної прокурорки 
Венедіктової.

А хто ж наступний прем’єр?
 Тепер питання питань: а хто 
ж очолить майбутній уряд? У 
президента назбиралось чимало 
різних сценаріїв щодо прізвища 
нового очільника Кабміну. 
 Сценарій перший — ураху-
вання побажань міжнародних 
партнерів. Захід стверджує, що 
весь Кабмін міняти не варто, 
можна обійтись точковими змі-
нами. Мовляв, система й так не 
стійка: війна, постійні пертур-
бації, обстріли, напівпрацю-
юча Верховна Рада, в якій ба-
гато «регіоналів», ОПЗЖшни-
ків, інших російських кадрів, 
і за такої ситуації, якщо Каб-
мін повним складом відправи-
ти у відставку, то потім можна 
не зібрати. 
 Другий сценарій — скоро-
чення Кабміну з частковою за-
міною міністрів. І найголовні-
ше тут — скільки, кого й з ким 
можуть злити.
 Третій варіант — повна замі-
на Кабміну, прем’єра разом із пе-
реформатуванням міністерств.

Захисників Батьківщини 
проблемами міністерства не 
годують
 Західні партнери бачать но-
вим керівником уряду (вони 
це вже неодноразово озвучува-
ли на Банковій) чинного мініс-
тра оборони Олексія Резніко-
ва. Мовляв, він непогано до-
помагає Головнокомандувачу 
Валерію Залужному керувати 
армією. Президенту Володими-
ру Зеленському ця ідея не дуже 
подобається, тому що в нього є 
свої фаворити. 
 Водночас Резніков «підмо-
чив» свою репутацію наїздами 
на генерал-майора Збройних сил 
України Сергія Кривоноса, під 
чиїм керівництвом відбулась обо-

рона Києва, й орки не взяли сто-
лицю за три дні. Як відомо, про-
ти Кривоноса порушили кримі-
нальну справу. Напевне, за те, 
що не здав Київ окупантам. 
 Сергій Кривонос у боргу не 
залишився. Він також публічно 
розкритикував міністра оборо-
ни Олексія Резнікова та звину-
ватив його в проблемах армії. 
 «Міністр Резніков може роз-
повісти, чому так «хрєново» ор-
ганізоване постачання військо-
во-технічної допомоги, чому в 
нас у цьому так багато перепон 
і чому цим займається не Мініс-
терство оборони, а чому це все 
відбувається під кураторством 
Головного управління розвід-
ки? — запитав генерал-майор 
Сергій Кривонос. — Міністр не-
задовільно займається забезпе-
ченням армії. І так виходить, 
що в певних моментах військо-
вих немає в що одягнути, взу-
ти, чим годувати, та й зарплат-
ню військовослужбовцям да-
ють невчасно. А коли ідуть бої, 
то військові мають отримувати 
зарплату день у день, а не слуха-

ти розповіді, що є якісь збої. Лю-
дину, яка зі зброєю в руках за-
хищає країну в окопі, абсолют-
но не мають цікавити проблеми 
Міністерства оборони».
 Тому, ймовірно, ще й воюю-
чі військові будуть проти при-
значення Резнікова на посаду 
прем’єр-міністра.

Головний фаворит — 
інфраструктурник Кубраков
 То хто ж фаворити самого Зе-
ленського? Чимало джерел вка-
зують на міністра інфраструк-
тури Олександра Кубракова. У 
перші дні війни він нікуди не 
поїхав, а залишався в бункері з 
президентом. З ним була й час-
тина його команди. І зараз, як 
вважає Банкова, демонструє не-
погану ефективність: швидко 
відбудовуються і мости, і зірвані 
кацапнею ділянки залізничних 
колій, зруйновані будівлі. Однак 
є певна проблема. Не всі в струк-
турі влади підтримують канди-
датуру Кубракова. Суспільство 
досі не отримало відповідь на 
запитання, чи для рашистських 

танків була збудована асфаль-
това дорога до Чорнобильської 
АЕС? Не всі бенефіціари уряду 
погоджуються з цією кандида-
турою. І Захід також не визна-
чився, чи готові вони бачити Ку-
бракова прем’єр-міністром.
 Також розглядається кан-
дидатура талановитого айтіш-
ника, міністра цифрової транс-
формації Михайла Федорова. 
Він впорався з діджиталіза-
цією, блискуче розв’язав зада-
чу виведення західних ІТ-ком-
паній із російського ринку. Але 
знову ж таки, не всі бенефіціа-
ри вважають, що у свій молодий 
вік, без набутого необхідного до-
свіду Федоров «витягне» посаду 
прем’єр-міністра, враховуючи 
всі сьогоднішні виклики. Хоча 
водночас Заходу подобаєть-
ся цей некорумпований моло-
дий чиновник, котрий, імовір-
но, зміг би реформувати Каб-
мін. Зеленський вагається. Але 
важливо, що взагалі така кан-
дидатура розглядається.
 Ідеться й про можливе 
прем’єрство міністра економіки 

Юлії Свириденко. Однак розмо-
ви ці не аргументовані.

Чи Ахметовський Шурма?
 Ще один претендент — за-
ступник глави ОП Ростислав 
Шурма. Його вважають люди-
ною Ахметова, хоча за останні 
пів року він намагається стати 
людиною і Єрмака, і Зеленсь-
кого. Він позиціонує себе як лі-
беральний економіст. Нагадає-
мо, Шурма запропонував зміну 
податкової системи, що повніс-
тю змогли б форматувати цю 
сферу. Але досвідчені кадри 
здебільшого проти такого пе-
реформатування. Це, напри-
клад, міністри фінансів та еко-
номіки Сергій Марченко і Юлія 
Свириденко, також голова По-
даткового комітету ВР Данило 
Гетьманцев.
 Водночас чималій кількості 
високопосадовців ця ідея спо-
добалась, хоча вона має свої мі-
нуси. До них зараховують зник-
нення банківської таємниці та 
введення кримінальної відпові-
дальності за несплату подат-

ків. Але найбільша перепона 
— це спайка з Ахметовим, що 
апріорі відсовує Шурму від ом-
ріяного крісла. Хоча він і каже, 
що вони з Ахметовим посвари-
лись, ніхто в це не вірить. Од-
нак Шурма веде паралельну 
гру, намагаючись у разі невдачі 
з прем’єрським кріслом очоли-
ти «Нафтогаз». Адже керівни-
ку «Нафтогазу» Юрію Вітрен-
ку також відкривають двері на 
вихід через борги, банкрутс-
тво, неефективну діяльність. 
Словом, до Вітренка сотні пре-
тензій, він обіцяв, що все буде 
в золоті, а по факту — все дале-
ко не так. Однак водночас при-
чиною може бути так, як і зі 
Шмигалем, якого вважали лю-
диною Ахметова, так і за кріс-
лом Вітренка видніються вуха 
Коломойського та «товаріщєй 
соціалістів».
 Шурма ж, збудувавши, ще 
будучи гендиректором «За-
поріжсталі», швидкими темпа-
ми аеропорт у Запоріжжі, вва-
жає, що має право на таку ре-
алізацію власних амбіцій. 

У бій ідуть майстри апаратних 
ігор
 Ще один давній претен-
дент на прем’єрське крісло — 
міністр розвитку громад і тери-
торій Олексій Чернишов. Хоча 
він каже, що прем’єр-мініст-
ром бути не хоче і в перегонах 
участі не бере, водночас з Єр-
маком і Зеленським спілкуєть-
ся особисто. І якщо хтось по-
чинає грати один проти одно-
го, то він на цьому також може 
зіграти з користю для себе, де-
монструючи добротну апаратну 
хватку. Саме цього не вистачає 
багатьом  кандидатам. І наразі 
найгостріше протистояння між 
Чернишовим і Кубраковим.
 Кандидатом на посаду 
прем’єр-міністра є й чинний 
глава уряду Денис Шмигаль. 
Його аргументація для Зеленсь-
кого виглядає досить привабли-
вою. Шмигаль пропонує себе як 
людину, яка не заважає рейтин-
гу Зеленського, ніде не відсвічує 
на президентський образ і, як 
мінімум, нижче середнього, але 
виконує свою роботу. Він каже, 
що чує всі застороги Заходу, ви-
конує всі прохання ОП, тому за-
служив ще з пів року покерму-
вати Кабміном. І нібито навіть 
погоджується, щоб потім на 
нього списали поганий опалю-
вальний сезон (це означає, що 
взимку ми будемо мерзнути?), 
економічну ситуацію (значить, 
має бути ще гірше?), будь що 
інше...  Подейкують, Зеленсь-
кому це подобається, але він 
розглядає й інші кандидатури. 
І знавці хитросплетінь із Банко-
вої—Грушевського кажуть, що 
саме Шмигаль може виграти цю 
апаратну боротьбу, й тому в ньо-
го найбільше шансів. Від тако-
го критерію лояльності стає ще 
сумніше. Хоча, ймовірно, цю 
інсайдерську з надр Кабміну ін-
формацію треба ділити, як міні-
мум, на два. Оскільки, поверта-
ючись на початок тексту, Захід 
проти не просто цього уряду, а 
його очільника. 
 Ми побіжно оглянули потен-
ційні сценарії та кандидатів. 
Насправді може бути хтось і 
не згаданий наразі, а може, на-
справді Кубраков. На цей мо-
мент, схоже, і Зеленський не 
знає остаточно. Адже на рішен-
ня і загалом на ситуацію онов-
лення уряду впливає чимало 
факторів: підтримка Заходу, 
атака росіян та наша перемога 
на всіх фронтах. ■

Шмигаль пропонує себе як людину, яка не заважає рейтингу Зеленського, ніде не 
відсвічує на президентський образ і, як мінімум, нижче середнього, але виконує 
свою роботу.

ЧАС ЗМІН?

«У прем’єри я б пішов...»
Гонки владною вертикаллю: запаморочливий сезон забігу за призове крісло Кабміну

■
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 «Стратегічний продукт» українців — 
гречка — раптом став делікатесом: ціна 
на крупу зросла з колишніх п’ятнадцяти 
гривень до понад ста. Надалі ж експер-
ти та урядовці прогнозують здешевлен-
ня цього продукту, але принаймні зараз 
гречка не поспішає звалюватися у цінове 
піке і міцно тримає позиції. 
 Кілька тижнів тому в соцмережах 
пройшла інформація: в одному з київсь-
ких супермаркетів виявили космічну 
вартість крупи — 168 гривень за 800-гра-
мову пачку. Таким чином, кілограм кру-
пи коштуватиме 210 грн/кг.
 Назагал, якщо не брати до уваги анти-

рекорди, у липні затребувана крупа про-
давалася по 115 грн/кг, у серпні у біль-
шості магазинів — по 90-110 грн/кг. За 
даними порталу Мінфін, станом на 31 
серпня середня вартість гречки, порів-
няно з минулим місяцем, підвищилася. 
Цінник на неї підскочив із 91,70 грн/кг 
до 94,70 грн/кг. Водночас, для порівнян-
ня, кілограм рису подорожчав із 61,72 до 
68,49 грн, середня вартість пропареного 
рису зросла з 63,50 до 73,30 грн/кг, а ось 
круглий рис подорожчав із 73,14 до 76,49 
грн/кг.
 Тим часом в Україні сподіваються на 
швидке падіння цін на гречку. Першим 
про зниження ціни на гречку заговорив 
міністр аграрної політики та продоволь-

ства Микола Сольський, зазначивши, що 
цю культуру в Україні посіяли більше, 
ніж очікували. Незабаром розпочнеться 
збирання врожаю, що спричинить збіль-
шення пропозиції гречки на вітчизняно-
му ринку. Це й допоможе збити ціну.
 Також у зменшенні вартості гречки 
переконаний і директор Міжнародної 
асоціації гречки Сергій Громовий. Він 
наголосив на тому, що цього року згада-
ною культурою було засіяно 120 тис. га 
замість торішніх 70 тис. га. Тож урожай 
буде однозначно більшим.
 «Зараз масове жниво гречки почи-
нається. У вересні воно пройде, і ми при-
пускаємо, що в жовтні буде різке здешев-
лення гречки. На 20%», — каже Сергій 
Громовий. Експерт упевнений, що завдя-
ки новому врожаю Україні вдасться пов-
ністю відмовитись від імпорту. Дефіцит 
знизиться і за рахунок того, що нині у 
країні проживає набагато менше людей, 
ніж до війни. «Нас у державі зараз уже 
не сорок мільйонів, а тридцять. Навіть 
ООН визнала, що прямих біженців — це 
6,8 мільйона, що виїхали і оформилися 
як біженці», — додав Сергій Громовий.
 «Був імпорт гречки з Казахстану, який 
зупинився наприкінці лютого. Аграрії 

відреагували на дефіцит і посіяли у півто-
ра раза більше гречки. У наступні роки ми 
також будемо вирощувати більше гречки. 
І її буде достатньо для внутрішнього спо-
живання. Тому від жовтня-листопада спо-
живачі побачать у магазинах нашу гречку 
за нижчою ціною, ніж зараз», — пояснив 
ситуацію заступник міністра АПК Тарас 
Висоцький, наголосивши, що в умовах 
війни складно розраховувати на рекорд-
ні врожаї.
 «Війна триває, і значна частина тери-
торій не була засіяна — 25%. Тому поби-
ти торішній рекорд неможливо», — до-
дав Висоцький. І додав, що, за поперед-
німи оцінками, ми можемо зібрати зерно-
вих і олійних культур приблизно 67 млн 
тонн: 52 і 15 млн тонн відповідно.
 «Щодо зернових, то очікуємо майже 5 
млн тонн ячменю, 19 млн тонн пшениці, 
25 млн тонн кукурудзи, а решта — інші 
зернові. Щодо олійних, то це буде при-
близно 3 млн тонн ріпаку та 9 млн тонн 
соняшнику. Щодо сої та кукурудзи зро-
зуміємо восени, бо їх збір іще не почав-
ся», — заявив заступник міністра.
 Що ж стосується гречки, то пересіч-
ний український споживач сподівається 
на погоду, врожай і ЗСУ. ■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Фактор гречки 
Аграрії суттєво збільшили площі посівів, а тому восени 
можна очікувати на падіння вартості цієї культури

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

Наша держава, потерпаючи від 
воєнної агресії, намагається вирі-
шувати свої економічні проблеми, 
рвучко нарощуючи показники екс-
порту продукції. Завдяки деблокаді 
портів Великої Одеси наше збіжжя 
вже пішло до покупців, але експер-
ти наголошують: продавати треба 
не лише збіжжя, а й продукти пе-
реробки. 

Експорт рвонув догори
 Обсяг експорту українських 
товарів у серпні зріс на 25% і 
склав 7,29 млн тонн. У грошово-
му еквіваленті це становить 3,36 
млрд доларів, що на 411 млн до-
ларів більше, ніж у липні. За да-
ними Мінекономіки, негативне 
сальдо зовнішньої торгівлі Ук-
раїни товарами минулого міся-
ця зменшилося до понад одного 
мільярда доларів із 1,5 млрд до-
ларів у липні та червні.
 Зростання експорту відбуло-
ся завдяки «зерновій ініціативі», 
яка дозволила розблокувати пор-
ти Великої Одеси. Завдяки цьому 
перевезення морським транспор-
том зросли на 85% і склали май-
же 2,9 млн тонн. Залізницею Ук-
раїна вивезла за кордон понад 3 
млн тонн товарів, автомобільним 
транспортом — 1,36 млн тонн. 
«Водночас найбільшу виручку ек-
спортери отримують від товарів, 
які експортуються автошляхами, 
– 1,48 млрд доларів, морські ван-
тажі вартували 995 млн доларів, а 
залізничні  —  788 млн доларів», 
— зазначають у міністерстві.
 Лідерами за вартістю екс-
порту в серпні стала соняшнико-
ва олія (443 млн доларів), обся-
ги її експорту зросли на 30% — 
до 366 тис тонн. Також кукуруд-
за (347 млн доларів), експорт якої 
збільшився на 31% — до 1,5 млн 
тонн.
 За словами  першого віце- 
прем’єр-міністра Юлії Свириден-
ко, Україна робить ставку на екс-
портну модель зростання економі-
ки, мета якої — підняти експорт 
до понад 50 відсотків, 75% яко-
го повинні складати готові това-
ри та послуги. Для цього ми, зок-
рема, запустили програму грантів 
на створення переробних підпри-
ємств. Також держава частково 
компенсуватиме ставку за екс-
портними кредитами, які беруть-
ся на строк 2-12 років та склада-
ють не більше 85% суми зовніш-
ньоекономічного контракту.

Ставка на АПК
 Утім саме АПК має стати тим 
самим локомотивом вітчизня-
ного експорту. Так, нинішнього 

маркетингового року в України є 
потенціал для експорту до 70 млн 
тонн зернових та олійних куль-
тур. «Ідеться про 22 млн тонн за-
лишків із минулого врожаю та 
38-43 млн тонн цьогорічного. 
При цьому внутрішнє споживан-
ня в Україні становить близько 20 
млн тонн», — уточнює перший за-
ступник міністра аграрної політи-
ки та продовольства України Та-
рас Висоцький.
 За його словами, на сьогод-
ні досягнуто оптимального рів-
ня використання потужностей 
автошляхів, річкових портів та 
залізниці — близько 3 млн тонн 
на місяць. І Міністерство агро-
політики наразі працює над тим, 
щоб насамперед розширити обся-
ги вантажів, які йдуть через зер-
новий коридор морських портів, 
а також через залізницю. Адже 
мета — 5-6 млн тонн загально-
го експорту агропродукції на 
місяць,  як це було до війни.
 Основні культури, які на сьо-
годні експортуються, — кукуруд-
за, пшениця, соняшникова олія, 
ріпак.
 Серед основних проблем ук-
раїнських агровиробників, як за-
значив Тарас Висоцький, є здо-
рожчання вартості виробництва, 
адже високі ціни на енергоресур-
си означають високі ціни на доб-
рива та паливо, при цьому збері-

гається достатньо дорога логісти-
ка. «Поки що українські ферме-
ри продають свою продукцію за 
ціну, яка ледь покриває собівар-
тість. Наша мета — дати їм мож-
ливість інвестувати у своє вироб-
ництво», — підкреслив він.

Подякуємо коридору... 
 За місяць роботи «зеленого» 
зернового коридору Україна екс-
портувала майже 1,5 млн тонн аг-
ропродукції: з українських портів 
вийшли понад 60 суден. Як зазна-
чив Тарас Висоцький, загальний 
показник експорту за серпень ста-
новить 4 млн тонн, тоді як до вій-
ни він становив 6 млн тонн. «Це 
позитивна динаміка. Ми впевне-
но рухаємося до відновлення до-
воєнних показників експорту. 
Можливість експортувати є кри-
тично необхідною для українсь-
кого аграрного сектору. Для внут-
рішнього споживання використо-
вується 25—30% сільськогоспо-
дарської продукції. Близько 70% 
іде на експорт, щоб нагодувати со-
тні мільйонів людей у світі», — 
акцентував Тарас Висоцький, за-
явивши, що Україна в умовах вій-
ни може збільшувати темпи екс-
порту до 1 млн тонн щомісяця.
 Також чиновник додав, що у 
вересні планують експортувати 
близько 5 млн тонн сільськогос-
подарської продукції. «Зростан-

ня експорту позитивно впливає 
на економіку в цілому, забезпечує 
макроекономічну стабільність, 
стримує інфляцію. Фермери мо-
жуть продавати збіжжя за ці-
ною, вищою за собівартість. Аг-
рарний сектор створює сотні ти-
сяч робочих місць. А це податки 
до місцевих бюджетів, до загаль-
ного бюджету. Це забезпечує ста-
більність гривні. Збільшувати ек-
спорт важливо й заради валютної 
виручки, стабільного обмінного 
курсу», — зазначив перший за-
ступник міністра.
 «Ми бачимо зростаючу заці-
кавленість судновласників до ро-
боти в рамках «зернової ініціати-
ви». Зокрема, у серпні до наших 
портів зайшли під завантаження 
67 суден, і ми вже маємо десят-
ки нових запитів на захід у пор-
ти. Міжнародні ринки позитив-
но реагують на «зернову ініціа-
тиву» і вартість продовольства 
знижується», — додав міністр 
інфраструктури України Олек-
сандр Кубраков.

Не зерно, а продукти переробки 
 Тим часом голова парла-
ментського комітету з питань 
фінансів, податкової та митної 
політики Данило Гетманцев під-
тримує заявлену урядом мету 
підвищити частку експорту у 
ВВП з довоєнних 35% до 50% і 
більше, однак наголошує на не-
обхідності зміни структури ек-
спорту та економіки для досяг-
нення цієї мети.
 «Тому очікуємо від мініст-

ра економіки конкретних, про-
рахованих пропозицій щодо до-
сягнення заявлених, без сум-
ніву, амбітних цілей», — сказав 
Гетманцев. Проте для цього, на 
його думку, необхідно перейти 
від експорту продовольства до то-
варів вторинної переробки. Пер-
ша група до війни займала 45% в 
експорті, а зараз явно перевищує 
50—55%. Тим часом частка про-
дукції переробки до війни стано-
вила 40%, а зараз цей відсоток 
зменшився. 
 «Навіть у В’єтнаму і Камбод-
жі, в яких товарний експорт у 
ВВП 90 і 70%, частка промисло-
вих товарів в експорті займає 
понад 80%, а продовольство — 
менше 10%. Мені не відома жод-
на країна з часткою продовольс-
тва в експорті понад 30%, у якої 
товарний експорт був вище 50% 
ВВП», — наголосив голова пар-
ламентського комітету, додав-
ши, що майже в усіх сусідів Ук-
раїни товарний експорт переви-
щує 50% від ВВП, в Угорщині та 
Чехії він під 80% ВВП, у Словач-
чині — 90%, і у всіх у них част-
ка продуктів переробки в експор-
ті 85—90%, а продовольства — 
менше 10%. 
 «Звичайно, показники екс-
порту в серпні, зумовлені вирі-
шенням логістичних проблем, 
ніяк не свідчать про те, що рух 
у цьому напрямку почався. Ду-
маю, попрацювати треба набага-
то ретельніше і глибше, ніж голо-
сно заявити про наміри», — під-
сумував Гетманцев. ■

АГРОПЕРСПЕКТИВИ

Комбайн у ролі «локомотива»
Україна планує наростити експорт, роблячи ставку на аграрну продукцію

■

А ТИМ ЧАСОМ... 

 Ріпак і ячмінь уже зібрали, пшениця — на фініші
 У перші дні осені позначка намолоченого зерна сягнула 25,8 млн тонн. Збір проведе-
но на площі 6 млн 693 тис га (60%) при врожайності 38,5 ц/га. Пшениці обмолочено 4,7 
млн га (99%), намолочено 19,2 млн тонн (врожайність — 41,0 ц/га). Ячменю обмолочено 
1,6 млн га (100%), намолочено 5,5 млн тонн при врожайності 34,7 ц/га, гороху — 109,1 
тис. га (98%), намолочено 249,7 тис. тонн (врожайність — 22,9 ц/га). Кукурудзи на зер-
но — відповідно 0,7 тис. га (0,02%), намолочено 2 тис. тонн (врожайність — 28,6 ц/га). 
Гречки обмолочено 9,7 тис. га (8%), намолочено 12,6 тис. тонн (врожайність — 13,0 ц/
га), а проса — 7,9 тис. га (18%), намолочено 16,2 тис. тонн (врожайність — 20,4 ц/га).
 Найвища врожайність зернових та зернобобових культур зафіксована в аграріїв 
Хмельниччини — 62,3 ц/га. У трійці лідерів з намолоту зерна в понад 2 млн тонн — 
Дніпропетровщина, Кіровоградщина та Одещина. Понад 1 млн тонн зібрали аграрії 11 
регіонів України. 15 областей уже завершили збирання культур ранньої групи. Це Вінни-
цька, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, 
Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкась-
ка, Чернівецька та Чернігівська області.
 Також триває збирання соняшнику та сої. Соняшнику намолочено 81,7 тис. тонн на-
сіння при врожайності 11,8 ц/га. Його збір проведено на площі 69 тис. га, (1%). Сої намо-
лочено 1,3 млн тонн при врожайності 9,3 ц/га (площа — 1,4 тис. га, 0,1%).
 А от збір ріпаку вже завершено. Його намолотили 3,1 млн тонн при врожайності 28,5 
ц/га. Площа збору — 1 млн 96 тис. га, 100%. 

■

Зернові каравани екстрено рятують українську економіку і платіжний 
баланс в умовах війни.
Фото з сайту seeds.org.ua.
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(сайт zbruc.eu)

...а взяти того ж Міхалкова? Не Конча-
ловського, хоч і він теж нічого собі кадр, 
але Нікіту? Колись ми писали б його 
«Микита Михалков», однак часи міня-
ються, а з ними — і звичаї правопису, 
особливо щодо «Великого Брата», імена 
якого ми тепер з респектом дедалі часті-
ше пишемо приблизно так, як сам він їх 
вимовляє.
Так що тепер Нікіта він, Міхалков (а мо’ 
й Міхалкоф?).

 Озираюся в далеке студентське ми-
нуле й ніяк не віджену ні сантиментів, 
ні рудиментів. Бо правди ніде схова-
ти: будучи шмаркачем, зеленим і вель-
ветовим, любив я фільми цього Нікіти! 
«Незакінчену п’єсу» любив і «Рабиню», 
і ще щось про Обломова, хоч на «Обло-
мові» робилося нуднувато. А тут ще й 
вилазить зі своїх закамарків того Нікіти 
творчий вечір у зимному до мозку в кіс-
тках Ленінграді — атракціон, на який 
нам, п’ятьом практикантам зі Львова, 
так дико пощастило урвати квитки ці-
ною з половину стипендії! (Осінь 1981-
го, за рік помре Брежнєв.)
 Згадка про Брежнєва тут якраз на 
місці: Нікіта в ті роки публічно поводив-
ся не без бравадної опозиційності (мо-
вляв, дістала вже ця совдепія), хоч рад-
ше то була «опозиційність»: усі ж бо зна-
ли, хто в Нікіти, як і в Кончаловського, 
папєнька. Великий гімнотворець.
 Гаразд, папєньок ми не вибираємо, і 
син за батька, як відомо, ні в зуб ногою. 
Мені тут інший феномен муляє — якраз 
синівський: уже багато-пребагато років, 
як Нікіта бути хорошим режисером різ-
ко перестав. Так ніби взяв і відмовив-
ся. Але як це можливо? Моє пояснення 
брутально просте: мабуть, звихнувся від 
розпаду ссср — і процес пішов. І з кож-
ним наступним роком гірше. Клінічні-
ше.
 Тут — невеличке відхилення від 
Нікітиної особи у зв’язку з недавньою 
кончиною Ґорбі. Йдеться про вибір одно-
го лише слова. Бо фінал ссср одні визна-
чають як «розпад», а другі як «розвал». 
Різниці, на перший погляд, жодної. Та 
насправді вона велетенська, просто-таки 
світоглядна.
 Хто каже «розпад», той знає, що ссср 
перестав існувати з об’єктивних причин 
— здувся, самознищився, вмер від рап-
тової свободи. Хто каже «розвал», ду-
має, що ссср згинув унаслідок амери-
канських таємних штучок, головним ви-
конавцем яких став той-таки Ґорбі, їх-
ній жидомасонський аґент. Тобто ссср 
мав би жити ще й жити, але його вбили 
вороги.
 Я кажу, як ви зауважили, «розпад». 
І не сумніваюся, що Нікіта каже «роз-
вал».
 Тепер назад до нього.
 Не маю жодного сумніву, що для ньо-
го «розвал ссср» — така ж «найтрагічні-
ша геополітична катастрофа», як і для 
його теперішнього боса. А заодно й для 
80 відсотків здеґрадованого дощенту на-
селення, яке чомусь дехто вважає вели-
ким народом.
 Ця совкодрочерська шизоностальґія 
логічно привела Нікіту в 2015 рік, коли 
СБУ заборонила йому в’їзд в Україну. 
Днями якраз можна було відзначити сьо-
му річницю цього знаменного рішення, 
ухваленого дня 31 серпня. Там, щоправ-
да, йшлося лише про 5 років, себто, фор-
мально кажучи, після 31 серпня 2020-го 
Міхалков знову міг нас навідувати. Але, 
здається, ані разу не навідав. Зате знена-
видів. Остаточно.
 Якщо в нас, у нашої країни, є щирі 
ненависники в середовищі російської 
творчої інтеліґенції, то цей — серед най-
запекліших. Як назвати міхалковську 
суміш монархізму з нацизмом, уже ві-
домо: звичайний рашизм.
 Хоча... В українській Вікіпедії по-
дибуємо начебто факт, що Нікіта свого 
часу «підтримував українського режисе-
ра Олега Сенцова, незаконно ув’язненого 
в росії». І якби я не звернувся до першо-
джерела, то наївно вважав би, що не все 
так безнадійно з тою кармою. Але от вам 
першоджерело, пряма мова. Перепро-
шую, зацитую в оригіналі: «Я не могу 

прыгнуть выше моей головы. ... Есть до-
вольно серьезные аргументы, носящие 
юридический и процессуальный харак-
тер, на которые мне трудно ответить, по-
тому что я не юрист. Ты говоришь — «от-

пустите его, он хороший художник», а 
тебе говорят — «он террорист» и при-
водят тебе факты. С этим трудно спо-
рить».
 Отак значить. Виглядає, що підтрим-
ка Міхалковим Сенцова була насправді 
десь приблизно така ж, як підтримка 
Ісуса нашого Христа Понтієм Пілатом, 
тобто обмежилася ретельним умиван-
ням рук. А я готовий був, поки не переві-
рив, думати, що тут коли вже не велико-
душність як залишок давно розпроданої 
«дворянської честі», то хоч би вдавання 
великодушності. Але не так то було, не 
до вдавання вже.
 І це виразно проявилось останні-
ми днями, коли Міхалков видав у світ 
чергову ненависницьку тираду — цьо-
го разу щодо української мови, що її оз-
начив «языком ненависти к россии». 
Ненависник, який приписує ненависть 
до себе тим, кого ненавидить, — кліні-
ка цілком очевидна. «И потому, если 
мы позволим, чтобы на нем (тобто ук-
раїнською. — Авт.) хоть где-либо пре-
подавали, это будет катастрофа и мина 
под нашу историю», — лякає принишк-
лу аудиторію Нікіта.
 Але пізно. Уже «преподають» — 
років зі 100 щонайменше. А ви, дядьку, 
навіть і цього не знали?! Який же ви, 
дядьку, темний!
 Слова Міхалкова про «нацистський 
характер української мови» пролуна-
ли не де-небудь, а на відкритті чергово-
го 44-го московського кінофестивалю, 
президентом якого той, уже майже як 
Лукашенка, є аж 23 роки. Нині фести-
валь, зокрема, значними стараннями 
Нікіти, зовсім зійшов на пси, позбавле-
ний міжнародної категорії і фактично 
пробойкотований усім порядним кінос-
вітом.
 Тож відкриваючи врочисто цю про-
пащу асамблею, Міхалков може собі го-
ворити що хоче. Наприклад, таке: «Мы 
— единственные в мире, кто встал на за-

щиту тех ценностей, которым присяга-
ли наши предки».
 І слово промовлено. І це слово «цін-
ності».
 Виявляється, не лише Україна їх за-

хищає. Й росії теж, виявляється, про 
них ідеться. Виявляється, вони вдерли-
ся в Україну зовсім не заради того, аби 
вбивати, ґвалтувати й мародерити, а за-
ради «цінностей, яким присягали їхні 
предки».
 Слово «предки» в месиджі Нікіти 
таке ж ключове, як і слово «цінності». 

Прямий прояв тієї архаїчності, на якій 
усе це замішано. Воно, зрештою, й не 
штука бути архаїчним, коли тобі 77. У 
такому віці лише поодиноким уніку-
мам вдається архаїчними не бути. Тоб-
то все виглядало б, радше, нормально, 
якби цей злостивий пенсіонер пропові-
дував свій культ предків десь серед ня-
ньок і санітарів у будинку перестарілих. 
Натомість він відкриває кінофестиваль, 
який колись був міжнародним, і до того 
ж у ролі президента цього фестивалю!
 Утім час уже тут покинути нещасно-
го майстра культури і перейти до них, до 
цінностей.
Щодо тих, які захищає Україна, все зро-
зуміло — це цінності нормального віль-
ного світу. Але як дефініювати цінності 
росії, якщо в неї вони теж, виявляєть-
ся, є?
 Дещо знаючись на предках Міхалко-
ва, можна доволі точно уявити собі те, 
чому вони «присягали» протягом сторіч. 
У центрі — право сильнішого (якому 
принаймні здається, що він сильніший) 
убивати, ґвалтувати, мародерити. Це — 
база, підстава, ціннісна серцевина: на-
сильство.
 Надбудовою ж до цієї бази є купа хи-
мерних конструктів: православний фун-
даменталізм, насолода від несвободи, де-
спотизм сім’ї, школи, армії, держави за-
галом. І, звісно, месіанство: росія вва-
жає, що рятує світ, убиваючи його.
 Але що таке надбудова, як не при-
марна видимість задля кращого вигляду 
у власних очах? «Цінності, яким прися-
гали предки», — передусім криміналь-
ні. Масовий злочин Бучі — от вам при-
клад, як працюють цінності їхніх пред-
ків.
 З нашого боку цінності діаметрально 
протилежні, антагоністичні — в цьому й 
сенс війни: проти нас антисвіт із його ан-
тицінностями.
 Україна протистоїть цьому антисві-
тові на крайньому рубежі. Вона є пер-
шою з тих, кого антисвіт хоче поглину-
ти. Вона не обирала саме такої географії, 
але й не може обрати для себе іншої. Що 
вона може — це з усіх сил не давати себе 
поглинути, не здаватися, не приймати 
неіснування. І так є, і це веPлико. ■

Інтернет для всіх — газета 
для обраних
Передплатіть «Україну молоду» на четвертий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2022 рiк:

на місяць — 57 грн. 08 коп.,

на два місяці — 114 грн. 16 коп.,

до кінця року — 171 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, 

юридичних осiб:

на місяць — 72 грн. 08 коп.,

на два місяці — 144 грн. 16 коп.,

до кінця року — 216 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць 
— 4 грн. , на два–три місяці 
— 9 грн.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і 
читачi — як зi столицi, так i з глибинки, 
— i колеги-журналiсти оцiнюють як го-
ловну нацiональну газету держави. Ре-
дакцiя «УМ» i надалi намагатиметься 
бути гiдною такої високої оцiнки i ва-
шої уваги. 
 Хто з вас, шановні читачі, не встиг 
оформити передплату на 2022 рік чи 
не продовжив її на наступні місяці, це 
можна зробити найближчим часом — до 
18 вересня, і ви отримуватимете газету з 
жовтня. Оформити передплату можна у 
відділеннях поштового зв’язку, в опера-
ційних залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті ПАТ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua, як за електронною 
версією Каталогу видань України «Пре-
са поштою», так і за друкованим Ката-
логом видань «Преса поштою».
 До наших постiйних читачiв ми тра-
дицiйно звертаємося: якщо ви багато 
рокiв передплачуєте «Україну молоду» 
— порадьте передплату i своїм родичам, 
друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2022■

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Кацапське месіанство
Незакінчена п’єса для кінченого артиста

■

Росія вважає, що рятує світ, убиваючи його.

Юрій Андрухович. Автор знімка Яна Стефанишин. 
Фото з сайту zbruc.eu.

❙
❙
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 1. Література в школі — 
один із небагатьох предметів 
(уроків), на яких є змога пого-
ворити про найважливіше. Про 
що? Про життя. Про людей. Про 
цінності. Про себе самих, свої 
мрії, страхи, надії і прагнення. 
Не тільки про науку і бали. Бо 
це не найголовніше. Тому літе-
ратура в школі конче необхід-
на. Без неї ніяк. Крапка. Інак-
ше людиною школяра не вихо-
ваєш. Хіба гвинтиком якогось 
механізму.
 2. Література як шкільний 
предмет — крім усього, ще й 
інструмент формування іден-
тичності. Не тільки національ-
ної, а й соціальної, ґендерної, 
культурної, локальної... І нема 
на те ради, як казав Людкевич 
(про прихід радянських «визво-
лителів» до Галичини).
 3. Шкільний канон світово-
го і національного письменства 
(і канон авторів, і канон текс-
тів) — не тільки матриця літе-
ратурних та, ширше, загаль-
нокультурних знань (що потім 
трансформуються у фонові), а 
й фундамент уявлення про те, 
хто ми є як культурна спіль-
нота, звідки взялися, чого вар-
ті і куди прямуємо. Простіше: 
якщо ми не вчитимемо літера-
тури в школі, то не знатимемо 
відповідей на всі ці запитання. 
Варварами будемо, коротше. А 
це трохи не комільфо. Ми ж не 
москалі! :)
 4. «Світова література» — 
радше абстрактне поняття, ніж 
реальність. Це така собі уяв-
на «збірна світу» з літератури, 
у якій «в основному складі» — 
загальновизнані мегазірки від 
Гомера й Вергілія до Шекспіра 
і Пруста, а «на лаві запасних» 
— міріади інших представни-
ків національних літератур-
них канонів, які ніби чекають 
своєї черги — вийти на поле, 
якщо раптом колись випаде та-
кий шанс. Та насправді склад 
команди залежить від тренера 
і від його планів на гру (читай: 
від критиків, літературознав-
ців, освітніх менеджерів і на-

укових парадигм). Тому спри-
ймати «світову літературу» як 
щось раз і назавжди визначене 
й конкретне — наївно. Це рад-
ше ринкова площа і поле конку-
рентної боротьби, ніж іконостас 
чи пантеон класиків.
 5. Світова література в школі 
— це передусім загальнокуль-
турний контекст національного 
письменства, а не якась відруб-
на самоцінна дисципліна. Тому 
думки про інтеграцію українсь-
кої й зарубіжної літератури – 
не безпідставні і не безсенсовні. 
Справа лише в тому, як це ро-
бити. Якщо з розумом, смаком і 
тактом, може бути феєрично ці-
каво й прекрасно. Якщо невмі-

ло й незграбно — вийде пшик. 
Увага: не йдеться про розчинен-
ня української літератури (ціл-
ком конкретної) в океані ефе-
мерної світової! Бо:
 6. Українська література (й 
культура загалом) — органіч-
на частина світової (без лапок). 
І світова в усій її цілісності і ба-
гатоманітті без української не-
мислима.
 7. Програма з літерату-
ри — не те саме, що літерату-
ра. Програма завжди вибірко-
ва і тенденційна, оскільки слу-
гує певній меті — навчальній, 
виховній, ідеологічній. Це її 
нормальна функція.
 8. Програма зі світової літе-
ратури для української школи 
— не те саме, що для будь-якої 
іншої (польської, німецької, 
американської, японської чи 
якоїсь іще). Бо українська шко-
ла обслуговує інтереси і творить 
майбутнє українського суспіль-
ства — в його конкретній істо-
ричній ситуації. А відтак:
 9. Програма зі світової лі-
тератури для української шко-
ли аж ніяк не зобов’язана охоп-
лювати всесвітнє письменство 
в усій повноті його національ-
них традицій. Українська про-

грама — це український погляд 
на світ. І цілком природно, що 
зараз є закономірне прагнен-
ня очистити навчальні програ-
ми загалом і український ос-
вітній та культурний простір 
від будь-яких проявів «русс-
кого міра». Це природна реак-
ція національного імунітету на 
чужорідні агресивні хворобот-
ворні і навіть убивчі збудники. 
Відторгнення «толстоєвських» 
має націозахисний характер і є 
не проявом «культурного ван-
далізму», а конечною умовою 
самозбереження, виживання і 
Перемоги. Чому? Бо:
 10. Упродовж багатьох де-
сятиліть радянської окупації (а 
СРСР був реінкарнацією Росій-
ської імперії, як і сучасна РФ) 
російська література позиціо-
нувалася як серцевинна (читай 
найцінніша) частина світово-

го літературного канону. Пуш-
кін, Толстой, Достоєвський, Че-
хов та іже з ними у цій системі 
координат і були «общєміро-
вой классікой», створеною пе-
реважно родовитими аристок-
ратами та харизматичними бо-
родатими «різночинцями».
 Натомість українській літе-
ратурі (як і будь-яким іншим 
національним традиціям) від-
водилася вельми скромна роль 
«молодшої сестри», «сестри-
жалібниці», «сестри-служебни-
ці». Заки всілякі «толстоєвсь-
кі» вирішували «прокляті пи-
тання» світового масштабу, їхні 
молодші «малоросійські бра-
тушки» (звісно, під благотвор-
ним впливом і пильним нагля-
дом старших!) мусили жалібно 
плакатися над злою долею не-
щасного селянина і бідолашної 
покритки, але не лаяти винно-
го в їхніх лихах «москаля» (це 
табу!), а терпляче чекати, поки 
зійде на північному сході черво-
на зірка, а мудрий Лєнін пока-
же своєю непропорційно довгою 
рукою, в якому напрямку руха-
тися — услід за «старшим бра-
том», ясна річ. «Мрак і жуть», 
коротше. До речі, як і вся росій-
ська література. Звідси й сте-

реотипи, живучі і досі.
 11. Тому сучасна шкільна 
візія світової літератури мусить 
передусім радикально звільни-
тися від совкових шаблонів та 
«москвоцентричних» ілюзій. 
Мистецтво слова настільки ба-
гате й розмаїте, що нікому нічо-
го страшного не станеться, якщо 
українські школярі й учні вслід 
за гаслом Хвильового «Геть від 
Москви!» поглянуть на традиції 
і сучасність без чужої, викрив-
леної оптики, власними й сві-
жими очима. І без «толстоєвсь-
ких» буде чим поживитися. Аж 
донесхочу.
 12. Література — вдала си-
некдоха культури загалом, пере-
хрестя філософії, релігії, історії, 
музики, театру, кінематографа, 
зображальних мистецтв. Тому 
це дуже вдала «територія кон-
такту», інтерференції, діалогу 

й синтезу різних форм само- і 
світоосягання. Цей факт необ-
хідно враховувати при вивченні 
літератури, не «замикаючи» її 
лише на тексті (з пріоритетною 
увагою до нього — це навіть не 
обговорюється!), а демонструю-
чи усю поліфонічну сув’язь оз-
начених «голосів культури», 
що «звучать» у літературній 
«симфонії». Особливо сьогодні 
— в епоху глобальної мульти-
медійності. Бо:
 13. Неможливо поколінню, 
яке виросло зі словами «гугл» і 
«ютуб» на вустах, поняття «ін-
тернет» засвоїло разом із моло-
ком матері, а ґаджетами нав-
чилося користуватися скор-
ше, ніж горщиком, — поясню-
вати, що таке література, лише 
на пальцях, на зеленій дошці 
та на запилюжених портретах 
підстаркуватих дядь і (рідше) 
цьоць. Література повинна «лу-
пити» по їхніх (школярських) 
відчуттях з усіх можливих «ці-
вок»: акустичних, візуальних, 
навіть пластичних, моторних 
і ольфакторних. Хай дивлять-
ся, слухають, танцюють, хо-
дять, скачуть, регочуть, пла-
чуть, ставлять вистави, тіль-
ки не сидять камінцем, жаліб-

но скоцюрблені у куточку. Я не 
тільки й не стільки про техніч-
ні засоби, скільки про справж-
ню інтерактивність і муль-
тимедійність: коли літерату-
ра сприймається як медіа се-
ред медій — ефективний засіб 
комунікації серед багатьох ін-
ших, споріднених і конкурент-
них (музика, театр, кіно, теле-
бачення).
 14. Життя різне. Люди різ-
ні. Література різна. Тому й у 
шкільній програмі з літера-
тури має бути різне: старе й 
нове, веселе й сумне, трагічне 
й комічне, екзистенційне й сус-
пільно-політичне, фантастич-
не й автобіографічне. «Всі жан-
ри добрі, крім нудного», — мав 
рацію Вольтер. А Спіноза, про 
мене, не мав рації зі своїм сла-
ветним: «Не сміятися, не пла-
кати, не проклинати, а розумі-
ти». Принаймні щодо літера-
тури (він про інше писав, хай 
вибачить). Бо, щоб її розумі-
ти, треба і сміятися, і плакати, 
і часом навіть проклинати. Але 
головне — любити. Бо справж-
ня література з любові народ-
жується, любов’ю дихає і за-
ради любові існує. І виклада-
ти її треба — з любов’ю. Інак-
ше навіщо? Якщо ж наші учні 
на уроках літератури будуть 
сміятися, плакати чи навіть 
(страшно сказати!) проклина-
ти — вони неодмінно полюб-
лять цю літературу. Рідну і сві-
тову. Рідну як світову — і сві-
тову як рідну. Зрештою, і жит-
тя теж. Головне — щоб не були 
байдужими. Бо:
 15. Література — це не тіль-
ки мистецтво слова, яке здатне 
навчати і навчити читати, пи-
сати, говорити, думати (а це ой 
як необхідно — в усі часи!). Лі-
тература — це мистецтво не-
байдужості. Воно вчить нас 
усіх — просто і без зайвого па-
фосу, що написане лишаєть-
ся, якщо воно справжнє і чес-
не, що люди — складні і віль-
ні істоти, а життя — цікаве, 
прекрасне і сповнене несподі-
ванок. І головний рецепт успі-
ху: щоб викладали літературу в 
школі (і світову, й українську) 
люди небайдужі. Тоді все з нею 
(і з ними!) буде гаразд. І жодні 
програми не зашкодять. ■

«Всі жанри добрі, крім нудного», — мав рацію Вольтер.

ЛІТФРОНТ

Щоб не стати варваром
Якою має бути література у школах? 15 тез Богдана Тихолоза

■

Богдан ТИХОЛОЗ,
кандидат філологічних наук, 
літературознавець,
директор Дому Франка у Львові
(сайт «Локальна історія»)

На початку літа Міністерство освіти ого-
лосило про намір змінити шкільні 
програми з історії та літератури на 
тлі війни з росією. З курсу «Зарубіж-
на література» обіцяли вилучити 
твори російських та білоруських 
письменників. Справді, цьогоріч у 
школах не вивчатимуть тексти Толстого, Достоєвського, Пушкіна, 
Крилова, Чехова, Лермонтова, Тургенєва, Буніна, Некрасова, Бло-
ка, Грибоєдова та інших радянських і російських авторів, які суп-
роводжували українських школярів від 5 до 11 класу. 
Утім на початку серпня стало відомо, що твори кількох письменни-
ків, «чия творчість та біографія тісно пов’язані з Україною», таки 
залишать. Зокрема, «Собаче серце» українофоба Михайла Бул-
гакова та «Дванадцять стільців» радянських авторів Іллі Ільфа та 
Євгена Петрова, уродженців Одеси (ці тексти залишили у списку 
літератури на вибір).
Це породило здорову і давно назрілу дискусію: а якою має бути 
програма літератури в українських школах? Чи варто об’єднати 
курс національної та світової літератури в один, як це практикують 
в інших країнах? Чи є місце російській спадщині в шкільних про-
грамах сьогодні? Якими мають бути підходи до викладання, щоб 
діти полюбили читати, що, власне, і є головним завданням цього 
предмету у школі?
Продовжуємо серію матеріалів про деколонізацію шкільної про-
грами колонкою Богдана Тихолоза, філолога, літературознавця, 
директора Дому Франка у Львові.

Фото з сайту galinfo.com.ua.❙
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Тарас ГОЛОВКО

Широкомасштабна віроломна війна росій-
ської федерації і особисто путіна проти 
України тісно пов’язана з природою гло-
бальних конфліктів, де застосовуються 
усі види озброєнь. Тема ця завжди була 
предметом зацікавлень істориків, військо-
вих, політиків, тих, хто ґрунтовно вивчає 
причини, перебіг і наслідки світових воєн. 
Якщо йдеться про наш науково-культур-
ний простір, то тут превалюють дослі-
дження національно-визвольних рухів і 
перш за все в XVII та ХХ століттях (коза-
ччина, доба УНР, боротьба ОУН-УПА), не 
кажучи про так звану Громадянську війну 
(насправді ж за всіма ознаками колоніза-
ційну) і Другу світову війну.
Зовсім інша ситуація з вивчення цієї те-
матики спостерігається на Заході. Вій-
ни, що велись різними європейськими 
державами впродовж століть, ніколи не 
обмежувались лише одним континентом. 
Вони регулярно спалахували то на правій, 
то на лівій півкулі Землі. І кожного разу, 
коли виникав збройний конфлікт, як пра-
вило, мав зовсім іншу мотивацію для во-
рогуючих сторін.

Вагомий внесок в історичну науку 
Майкла Говарда
 У мирний час з’явились глибокі пра-
ці західних військових істориків, пропо-
нуючи альтернативний погляд на події, 
які за радянщини здебльшого мали упе-
реджене трактування. Назвемо бодай 
кілька імен авторитетних вчених-істо-
риків, зокрема британських. Це, насам-
перед, професори Дж.М.Волейс-Хедрілл, 
Ліонел Батлер, С.Е.Файнер, Ян Кершоу, 
Макс Гейстінгс... Дещо осторонь у цьому 
переліку стоїть постать Майкла Говарда, 
який здобув визнання у британському на-
уковому середовищі фундаментальними 
дослідженнями, за що Королева надала 
йому лицарський титул «сер» з форму-
люванням «за вагомий внесок в історич-
ну науку».
 Тривалий час сер Майкл Говард в од-
ному з коледжів Оксфордського універси-
тету читав курс лекцій, що охоплював пе-
ріод, починаючи з Середньовіччя, закін-
чуючи минулим століттям і стосувалися 
вони лише війн, які відігравали ключо-
ву роль у долях багатьох народів. А зго-
дом за матеріалами цих лекцій з’явилася 
книга під назвою «Війна в європейській 
історії». Знадобилося двадцять п’ять 
років, щоб це науково-популярне дослі-
дження, перевидане в багатьох європей-
ських країнах, а також у США і Канаді, 
побачило світ ще й в українській редакції 
завдяки видавничій програмі міжнарод-
ного фонду «Відродження» і кваліфіко-
ваному перекладу Антона Яковини. Кни-
га вийшла невеликим накладом й одразу 
ж стала бібліографічною рідкістю, сліди 
якої загубились здебільшого у приватних 
книгозбірнях. В оформленні обкладинки 
книги використано славнозвісну гравюру 
«Чотири вершники Апокаліпсиса» Аль-
фреда Дюрера, які символізують перемо-
гу, війну, голод і смерть, — все те, що за-
вжди в історії людства супроводжувало 
збройне протистояння між народами.
 Розповідь розпочинається з війн ли-
царів, згадка про яких у стародруках ві-
дображена, починаючи з IV століття. 
Саме тоді, як наголошує автор, мир, що 
підтримувався на Європейському конти-
ненті у межах Римської імперії, остаточ-
но був зруйнований готами і вандалами, 
які насувалися зі сходу, мусульмани — 
з півдня, вікінги — з півночі. Це вторг-
нення тривало з перервами впродовж на-
ступних шести століть, аж поки полчища 
чужинців європейці остаточно знищили 
і відкинули туди, звідки ті прийшли, а 
Європа, висловлюючись воєнною термі-
нологією, сама перейшла в контрнаступ: 
поширювала експансію на схід, а зго-
дом, коли було опановане мистецтво мо-
реплавства, на південь і захід. 
 Але перед тим на початку ІХ століт-
тя племена франків завоювали частину 
Франції, започаткували династію Ка-
ролінгів. Цей королівський рід, успад-
кувавши владу від попередньої династії 
Меровінгів, упродовж ста років протисто-
яв атакам мадярів, які наступали з тери-
торій, розташованих на сході від Рейну, а 
згодом і вікінгам — скандинавським вар-
варам, які спустошували північне, захід-

не і південне узбережжя Європи. Їм по-
щастило облаштуватися на північному 
заході Франції у Х столітті, захопивши 
там регіон, що з часом в усіх історичних 
анналах став іменуватися Нормандією. 
 Щоб успішно протистояти мадярам 
і вікінгам, робить висновок Говард, Ка-
ролінги прагнули досягти мобільності 
своїх військ, що давало змогу конкуру-
вати зі швидкохідними човнами вікін-
гів, а ще — з маленькими і водночас вит-
ривалими мадярськими поні. Зробили це 
лише у VIII столітті, як тільки винайшли 
стремено, завдяки якому вершник, окрім 
віжок, міг управляти конем ще й ногами. 
Відтоді кремезна чотиринога тварина 
стала і засобом пересування, і справжнім 
бойовим знаряддям. «Швидкість оберну-
ли на ударну силу, — стверджує англій-
ський історик. — Більше не треба було 
кидати дротики, бо з’явилися списи-та-
рани, що їх брали навпереваги. Озброєні 
ними вершники мали таку ж абсолютну 
перевагу над пішими, яку воїни, озброєні 
вогнепальною зброєю тисячоліттям піз-
ніше, над своїми ворогами зі списами. І 
в обох випадках воєнна перевага призво-
дила до політичного домінування».

Про лицарів і «феодів»
 Автор подає в книзі етимологію сло-
ва лицар, яке у європейських народів має 
різне тлумачення. Так, французьке сло-
во chevalier та німецьке ritter перекла-
дається як «лицар», водночас англійсь-
ке knight є калькою з німецького knecht, 
що означає «слуга» або «конюх». Опису-
ючи обладунки середньовічного лицаря, 
що захищали і його, і коня від ворожих 
списів, стріл і мечів, Говард торкається 
і самого статусу воїна, що змінився, по-
чинаючи з Х століття. Саме о цій порі ли-
царі за участь у війнах почали отримува-
ти винагороду від господарів у вигляді 
земельних наділів з формулюванням «за 
відданість» і «за вірну службу». Ці наді-
ли називалися «феодами» і були основою 
феодального суспільства, що укорінюва-
лося у середні віки. На очах народжував-
ся новий суспільний прошарок з особли-
вим способом життя, правилами поведін-
ки і дотриманням певних ритуалів, освя-
чених церквою. 
 Автор ототожнює лицарський статут 
з духовним статутом монастирів, черне-
чих орденів. Скажімо, хрестоносці Хра-
му Господнього намагалися виробити 
правила ведення війни (предтеча Женев-
ської конвенції 1949 року, спрямованої 
на захист жертв збройних конфліктів), 
що мало відповідати вимогам христи-
янської моралі. Але, як переконує автор, 
сформульований принцип jus ad bellum, 
jus in bello (справедливість на війні, спра-
ведливість до переможених) мало коли 
дотримувався християнізованими євро-
пейцями, наприклад, коли йшлося  про 
варварів-язичників, іновірців чи ще гір-
ше — віровідступників.
 Цікавими є спостереження про за-
родження феодалізму та аналіз ролі, яку 
відігравали лицарі у цій суспільно-еко-
номічній формації, приміром, у Фран-
ції при Каролінгах, в Іспанії при гер-
цогах Кастилії і Каталонії, в Італії при 
Папі Григорію VII й імператорі Генрі-
ху IV, Німеччині при династії Оттонів, в 
Англії при династії Плантагенетів. Всі ці 
правлячі кола так чи інакше ворогували 
між собою, намагаючись поширити свій 
вплив на завойовані території, межі яких 
постійно змінювались залежно від пере-
мог і поразок воюючих сторін. 
 І тут автор виводить дуже важливу 
залежність, що впливала на кінцевий 

результат війн, які спалахували раз-по-
раз у тій чи іншій частині Європи. Це або 
впровадження принципово нової такти-
ки ведення бою, або застосування винай-
деної зброї, що одразу давала перевагу 
у протистоянні і створювала передумо-
ви для перемоги над ворогом. Так було в 
Уельсі, де в ХІІІ столітті король Едуард І 
воював проти місцевих партизанів у гус-
тих лісах, в яких його військо виманюва-
ло уельсців зі схованок, щоб потім врази-
ти здаля за допомогою довгих луків. Цей 
ефективний вид зброї вбивав з відстані 
400 ярдів (1 ярд — 0,9144 метра). Щось 
подібне сталося і у битві неподалік від 
Кресі-ан-Понтьє у 1346 році, розташова-
ного у Верхній Нормандії.

Карбалетники, лучники і кавалерія
 Автор книги робить акцент саме на 
тактиці англійців, застосованої на полі 
бою проти французів. Тоді королю Анг-
лії Едуарду ІІІ, який керував військами, 
вдалося переломити ситуацію на свою ко-
ристь. На відміну від французького коро-
ля Філіпа VI, він вдало розмістив майже 
10 тисяч англійських лучників з довгими 
луками. Найняті Філіпом італійські ар-
балетники і французька кавалерія, най-
краща на той час у Європі, шістнадцять 
разів накочувалась хвилями на шеренги 
лучників і кожного разу змушена була 
відступати під хмарами стріл. У підсум-
ку французи втратили у битві при Кресі 
14 тисяч із 35 тисяч солдатів, англійці ж 
— лише 200 із 16 тисяч воїнів. Це зму-
сило Францію в подальшому перегляну-
ти не лише оснащення кавалерії й інфан-
терії, а й тактику ведення бою.
 Не мали успіху намагання Англії за-
кріпитися на території, що раніше нале-
жала кельтам і мала назву Галлія. Витіс-
ненню прибульців посприяла участь у 
війні французької воїтельки, відомої як 
Орлеанська діва — Жанни д’Арк, котра 
на чолі невеликого загону у квітні 1429 
року пробралась у взятий в облогу Орле-
ан, а вже у травні здобула першу перемо-
гу над англійцями, надихнувши фран-
цузьке суспільство до подальшого спро-
тиву окупантам. Інший фактор, що пози-
тивно вплинув на перебіг подій і змусив 
англосаксів, за висловом Говарда, «заби-
ратися геть на свій острів», це втрати у 

живій силі внаслідок застосування чудо-
зброї — ribauldequins (великі мортири) і 
mitrailleuses (мітральєзи) — примітивні 
пучки труб — пекельні машини, дбайли-
во відлиті середньовічними ливарниками 
у вигляді драконів та дияволів. Ці види 
зброї, застосовані французькими гарма-
шами проти англійських лучників, мали  
переломний ефект у Столітній війні. Не 
так мортири, як мітральєзи чимось відда-
лено невловимо нагадують сучасні реак-
тивні системи залпового вогню HIMARS, 
які сьогодні спалюють полчища російсь-
ких ординців на сході і півдні України.
 До цього слід додати ще одну суттєву 
деталь, помічену в авторській розповіді. 
На межі XIV-XV століть спочатку Фран-
ція, а за нею й Англія провели глибоку ре-
організацію власних збройних сил, уком-
плектованих швейцарськими пікейника-
ми, спроможними стримувати будь-яку 
навалу довгими списами і вогнепальни-
ми рушницями (аркебузами), добиваючи 
ворога двосічними сокирами (алебарда-
ми), також кавалерією, що могла забез-
печити мобільність для вогневих засобів, 
і бронзовими гарматами, здатними розт-
рощити кам’яні стіни фортець незалежно 
від їхньої ширини. Головне ж полягало 
в іншому: військо, підпорядковане без-
посередньо короні, тепер на регулярній 
основі отримувало платню, регламенто-
вану спеціальним королівським указом. 
Це дисциплінувало солдатів й офіцерів, 
підвищувало вимоги до них, відбивало 
бажання грабувати місцеве населення че-
рез відсутність грошей і провіанту. Фран-
цузьку армію при Карлу VII було переве-
дено на професійні рейки і її відтоді вва-
жали найкращою у світі.

Найманці
 Цікавим є розділ, в якому йдеться про 
війни найманців. Автор аргументовано 
доводить: війни, що велись на європей-
ському материку у першій половині XVІ 
століття, як правило, мали на меті під-
твердити претензії однієї з королівських 
династій на трон, землі, спадщину. Ко-
роновані особи у Франції, Італії й Іспанії 
в першу чергу думали про владу і влас-
ність, ігноруючи інтереси держав, яких 
вони представляли, а тим більше народів, 
тобто своїх підданих, котрі жили у злид-
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нях. Не випадково Фома Аквінський — 
католицький теолог, філософ-схоласт, 
якого широко цитує Говард у книжці, 
наполягав на тому, що право оголошува-
ти війну мають лише суверенні, держав-
ні принци та князі. Ця доктрина була од-
нією з багатьох інших політичних док-
трин того часу, що регулювали ведення 
воєн у Європі і визначали роль держави 
у цьому процесі. Автор посилається на 
праці двох авторитетних середньовічних 
мислителів — італійця Нікколо Макіа-
веллі і голландця Хюго Гроціуса, де були 
проголошені принципи державоустрою і 
встановлювався фактичний дозвіл на за-
стосування воєнної сили. Юридично про-
писані правила століттями тому і досі є 
актуальними, а ще окреслюють засади 
міждержавних стосунків, миру і війни.
 Характерною рисою воєн наприкін-
ці XVІ століття було те, що головними ді-
йовими особами у них ставали найманці. 
На переконання англійського науковця, 
саме їх стосувався вислів, часто повторю-
ваний можновладцями і духовенством, що 
латиною звучить так: pecunia nervus belli 
— гроші — нерв війни. Особливо охочи-
ми до грошей виявилися швейцарці. Здо-
бувши досвід у багаточисельних ребеліях 
і вдосконаливши тактику ведення ближ-
нього бою за допомогою пік і алебард, вони 
почали пропонувати себе заможним сусі-
дам (зокрема Франції), що потребували 
професійних вояків-найманців для участі 
у міжусобних, і в міждержавних війнах. 
Володіли воєнним мистецтвом і південно-
німецькі ландскнехти, основу яких скла-
дали кінні та піші воїни зі списами, арти-
лерійські та стрілецькі підрозділи. В істо-
ричних літописах, як доводить автор, дуже 
часто згадувалися й італійці, які із задово-
ленням (бо добре платили) йшли на службу 
до королів Англії та Голландії. На озброєн-
ні цих найманих армій все частіше можна 
було побачити вогнепальну зброю.
 Англійський історик зі знанням спра-
ви описує ефективність використання ар-
тилерії під час облоги фортець. Але ве-
личезні кошти на утримання подібного 
озброєння нівелювало здобутки на полі 
бою. Адже для того, щоб доставити, на-
приклад, графу Міланському вісімнад-
цять гармат і все необхідне для них, пот-
рібно було на марші тягти їх 522 пара-
ми волів на 227 возах. А відбувалося це в 
1472 році у війні між містом-державою та 
її заздрісними сусідами. Ще одне новов-
ведення стосувалося вогнепальних руш-
ниць, коли на заміну довгому англій-
ському луку і аркебузу прийшов муш-
кет, свинцева куля якого прошивала ли-
царські обладунки на відстані 300 ярдів.
 Симпатії англійського науковця вияв-
ляються не стільки до найманців, скіль-

ки до іспанських рекрутів-піхотинців, які 
своє мистецтво у піхотній справі на межі 
XVI—XVII століть удосконалили так, що 
в Європі рівним їм не було. Особливо теп-
ло пише Говард про іспанського головно-
командувача Фердинанда Арагонського, 
котрий виявив військовий хист у захоп-
ленні Неаполя в 1495 році, а пізніше про-
демонстрував свою майстерність і в обо-
роні, ефективно застосовуючи вогнепаль-
ну ручну зброю, будуючи польові укріп-
лення. Ця тактика стала дієвою у битві 
під Черіньйолою в 1503 році, коли атаки 
швейцарських пікейників і французької 
кавалерії на вибудовані іспанцями реду-
ти не дали бажаного результату.

Фортеці
 Метод захисту, застосований війсь-
ками під командуванням Фердинанда 
Арагонського, у різних варіаціях почав 
копіюватися іншими арміями європейсь-
ких держав, а особливо в удосконаленні 
додаткових фортифікаційних споруд, які 
захищали оборонців замків від бомбарду-
вань артилерією і наскоків інфантерії. «У 
XVII столітті у Франції спорудженням та-
кої системи займався Вобан, у Нідерлан-
дах — Коехорн, — зауважує Майкл Го-
вард. — Королі Франції перетворили Мец 
на гігантську фортецю, що, мов шлагба-
ум, перегородила головний шлях з Німеч-
чини у серце їхньої країни, і яку, без пере-
більшення, можна розглядати як пряму 
попередницю Лінії Мажино». (Лінія Ма-
жино — система французьких укріплень, 
збудованих з 1929 по 1934 рік, і названа на 
честь французького генерала).
 Ще на одній особливості зупиняєть-
ся автор, коли пише про брутальність, 
з якою велися війни у пізньому Серед-
ньовіччі, відсилаючи читачів до гравюр 
французького графіка Жака та прози 
Гриммельсхаузена, німецького письмен-
ника, автора популярного роману «Сим-
плициссимус», одного з найвизначніших 
творів німецької літератури XVII століт-
тя, що розповідає про Тридцятилітню вій-
ну, щоб у них виникли реальні уявлення 
про звірства, які чинили солдати-найман-
ці у загарбницьких війнах, зокрема про-
ти мирного цивільного населення. Мож-
на лише дивуватися, що хижацьке нут-
ро завойовника так і не змінилося з того 
часу, а минуло вже чотири віки, і нині, в 
ХХІ столітті, росіяни-варвари вчиняють 
ту ж саму наругу стосовно українців, сію-
чи ненависть, безжально убиваючи дітей, 
жінок, людей літнього віку.
 Автор підводить читача до висновку, 
що стабільне фінансування армії є запо-
рукою її професійного зростання, вміло-
го застосування зброї, опанування так-
тики ведення бою, розуміння солдатами 
стратегічних замислів вищого військо-
вого командування. Дефіцитом коштів 
можна пояснити те, чому війни посту-
пово перемістились за межі європейсь-
кого континенту. Цьому передувала бо-
ротьба проти іновірців. Ще з початку ХV 
століття церква санкціонувала хрестові 
походи проти мусульман і схизматиків, 
які отаборилися у Константинополі. Сам 
Папа Римський своєю буллою (грамо-
тою, скріпленою печаткою) благословив 
лицарів-хрестоносців на війну із сараци-
нами. Продовжувачем святої справи — 
звільнення Гробу Господнього від бусур-
манів, — став король Португалії Генріх 
Мореплавець, відсилаючи військові екс-
педиції до берегів Африки у пошуках но-
вих душ, аби повернути їх в лоно Хрис-
тове, а заразом захопити рабів і силою 
відібрати золото в тубільців.

Заморські колонізації
 Майже одночасно з описуваними авто-
ром подіями відбулися Великі географіч-
ні відкриття впродовж XV—XVІ століть, 
завдяки яким було знайдено нові землі і 
прокладено морські маршрути до берегів 
Африки, Америки, Азії й Океанії. Хоча іс-
торики схильні називати все це цивіліза-
ційним проривом Європи, згадуючи іме-

на видатних мореплавців — Христофора 
Колумба, Васко да Гама, Фернана Магел-
лана, Джеймса Кука, Франсіско Пісарро, 
Ернана Кортеса, перераховуючи здобут-
ки в ході освоєння нових територій, зокре-
ма поширення християнства, поповнення 
державних скарбниць окремих європей-
ських країн незліченними багатствами, 
виявлення нових зразків сільськогоспо-
дарських культур і не відомих досі в Єв-
ропі видів місцевої фауни й флори, віднай-
дення покладів корисних копалин, євро-
пейські колонізатори принесли на ці зем-
лі планетарне горе, вбиваючи непокірних 
аборигенів десятками мільйонів, заража-
ючи корінне населення смертельними ін-
фекційними захворюваннями, створюю-
чи штучний голод, знищуючи давню ма-
теріальну культуру, асимілюючи цілі на-
роди.
 Пальма першості у заморських колоні-
заціях належить Португалії, Іспанії, Анг-
лії, Франції, Голландії, Італії, Німеччині. 
Саме Португальська імперія заклала на 
Сході мережу торговельних пунктів-фор-
тів, що мали служити надійним захистом 
комунікацій як від туземців, так і від єв-
ропейських конкурентів, які теж претен-
дували на частку награбованого золота, 
срібла, рабів. Англійці, іспанці, францу-
зи, споряджаючи галеони, каравели, га-
лери для вивезення здобичі, починаючи 
з ХV століття, озброювали їх гарматами, 
що стріляли шістдесятифунтовими чавун-
ними ядрами на відстань до 300 ярдів. 
 Саме тоді, як наголошує Говард, у так-
тиці ведення морського бою утвердився 
бортовий залп з десятка гармат, установ-
лених по обидва боки вітрильника. Вій-
на на морі ще більше спалахнула, коли 
заявили про себе корсари і приватири, а 
насправді звичайнісінькі морські піра-
ти, таємно фінансовані урядами європей-
ських країн з метою завдання економіч-
них, військових, матеріальних збитків 
конкурентам. Це повною мірою відчули 
на собі згадувані у книзі Говардом гол-
ландські купці з Ост-Індійської і Вест-Ін-
дійської компаній, засновані в 1600 і 1621 
роках. Між Португалією і Голландією, 
приміром, розгорілася справжня війна за 
бразильські землі у Південній Америці. 
Голландці програли її через різні причи-
ни. «Заможна країна почувалася безпеч-
но за своїми каналами та фортецями, мог-
ла утримувати постійну професійну ар-
мію, а нові морські хижаки лише марили 
нею, пильнуючи за ходом справ та нако-
пичуючи сили», — ствер джує автор кни-
ги, оцінюючи внесок голландців у збага-
чення своєї країни у процесі колонізації 
заморських територій. 
 У певний історичний період непрості 
відносини складались у Голландії з Анг-
лією. Країни тричі оголошували одна од-
ній про початок війн, що точилися на морі 
заради відстоювання економічних інте-
ресів у різних частинах світу, застосову-
ючи при цьому нову тактику і стратегію 
у морських битвах. Ворогуючі сторони 
уникали кривавих рукопашних зіткнень 
з їх непередбачуваними наслідками, мак-
симально використовували гарматний 
вогонь для потоплення кораблів супро-
тивника, а також вперше застосували 

морську блокаду як вагомий засіб тиску 
на уряд і народ протилежної країни. Хіба 
не нагадує це останнє путінське віроломс-
тво на Чорному морі?
 У книжці чимало місця приділено за-
родженню і розвитку військово-морсько-
го флоту Англії. Автор добре знається 
на проблемах, які доводилось вирішува-
ти уряду Британської імперії, що проіс-
нувала, починаючи з кінця XVI до сере-
дини ХХ століття, і мала найсильніший 
флот у світі впродовж трьохсот років. Іме-
на видатних англійських флотоводців на-
віть через віки не потьмяніли, а вкарбо-
вані в історію Об’єднаного Королівства 
своїми перемогами у морських битвах, 
пам’ятних для кожного англійця — гене-
рал Джорж Монк, віце-адмірали Френсіс 
Дрейк і Гораціо Нельсон, адмірали Джон 
Гокінс і Роберт Блейк...
 Судячи з авторської розповіді, війсь-
кова майстерність і професіоналізм в євро-
пейських арміях шліфувались століттями, 
особливо тоді, коли виникали війни з не-
передбачуваним фіналом. Завжди у нагоді 
ставав, перш за все, досвід, а за ним дис-
ципліна, вміло застосована тактика і бой-
ове оснащення у польових умовах, і, зви-
чайно ж, вміння командира приймати без-
помилкові рішення, аби перемогти супро-
тивника у бою з найменшими втратами. 
 Авторська розповідь дуже слушно тор-
кається того, якими морально-вольовими 
якостями відзначалися легіонери Римсь-
кої імперії. Всі вони з фантастичним стої-
цизмом терпіли випробування і втрати, 
демонстрували залізну дисципліну, вияв-
ляли хоробрість і стійкість у битвах, що 
точились як у холод, так і в спеку, з пере-
важаючими силами противника. Корін-
ня цього феномену слід шукати у вченнях 
античних філософів-стоїків, за тверджен-
ням котрих, поняття «стоїцизм» позначає 
моральну позицію, що передбачає витри-
маність, стійкість, суворе дотримання мо-
ральних вимог, незалежно від сподівань 
на винагороду, гідну поведінку за будь-
яких обставин.

Про вагу гармат
 Багато чого запозичив з античних 
текстів, присвячених війнам минуло-
го, управитель провінцій Нідерландів 
Моріц Оранський, який, на думку ан-
глійського історика, на початку ХVI 
століття привніс нові елементи в такти-
ку ведення баталій і у віськово-інженер-
не мистецтво. Як раніше римські легіо-
нери, так і солдати армії Голландії, ке-
рованої талановитим командувачем, де-
монстрували самоконтроль, аскетизм, 
дисциплінованість. Оранський увійшов 
в історію цієї країни своїми вікторіями, 
здобувши низку перемог над іспанськи-
ми військами. Його послідовник Густа-
вус Адольфус, ставши королем Швеції, 
упродовж двадцяти років брав участь у 
війнах з сусідніми балтійськими країна-
ми, а потім із Габсбургами, вдало засто-
сувавши на практиці принципи голланд-
ської воєнної школи, що полягала перш 
за все в організації війська та методиці 
ведення бою у взаємодії інфантерії, ка-
валерії й артилерії. «Справжнім пере-
воротом стало відкриття, що далекобій-
ність можна нарощувати не тільки за-
вдяки довжині ствола, — оцінює Говард 
удосконалення гармат, ініційоване Гус-
тавусом. — Нова технологія чавунного 
лиття дозволяла скоротити, а отже, на-
половину знизити вагу гармат, не втра-
чаючи ефективності».
 Зміни відбулись і у стрілецькій зброї: 
замість мушкета з гнітним замком, доволі 
незручним і марудним, почали застосову-
вати мушкет з кремневим затвором, за-
вдяки якому піхотинець міг здійснити по 
три постріли за одну хвилину. Крім того, 
було винайдено багнет з кільцем, який 
насаджувався на ствол, відіграючи неоці-
ненну роль у рукопашному бою.
 Шведи вперше застосували також 
лінійну тактику: сталося це в одній з 
битв Тридцятилітньої війни — при Брей-
тенфельді, коли змішана шведсько-ні-
мецька армія, використовуючи лінійні 
бойові порядки при рівномірному роз-
ташуванні військ уздовж фронту, завда-
ла нищівній поразки Католицькій лізі, 
сформованій винятково католицькими 
князівствами Німеччини. ■

Закінчення читайте 
у наступному номері.

ІСТОРІЯ

чи прокляття
■

Гравюра «Чотири вершники Апокаліпсису»
Альфреда Дюрера, ілюстрація до VI глави 
книги «Одкровення» Іоанна Богослова.

❙
❙
❙

«Війна в європейській історії» Майкла Говарда. 
Фото з сайту amazon.com.

❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

«Торік, попри розгул коронавірусної ін-
фекції, уся оця вулиця була загачена ав-
томобілями, — пригадала в розмові зі 
мною місцева жителька Ганна Авраменко. 
— Цікавість до етнофестивалю у Крячків-
ці настільки велика, що дехто добирався 
аж із-за кордону». 
Щоправда, цьогоріч фестиваль українсь-
кої традиційної музики був камерним — 
мав не такої значної кількості учасників. 
Це й зрозуміло, адже маємо напасть, на-
багато гіршу за коронавірус, — повномас-
штабне вторгнення войовничих сусідів. 

«Зараз створюються духовні фортеці»
 Засновник фестивалю Юрій Фединсь-
кий — музикант, який от уже багато 
років досліджує й реконструює епічну 
традиційну музику, майстер народних 
струнних музичних інструментів, органі-
затор кобзарського табору, котрий, від-
чувши поклик землі своїх предків, про-
міняв американський мегаполіс на ук-
раїнське село (про якого «Україна моло-
да» вже писала. – Ред.), — наголошує: від 
самого початку це був не комерційний 
проєкт, а своєрідна віддушина для ша-
нувальників української епічної тради-
ції й узагалі тих, хто любить народну та 
й просто глибоку музику. Він перекона-
ний, що розвиток кобзарства є захистом 
Української держави, а тому цю місію не 
можна ставити на паузу. 
 Атмосфера крячківського фестивалю 
по-домашньому затишна. Тож не дивно, 
що деякі музиканти, виконавці (як, ска-
жімо, відомий гурт місцевих жінок «Дре-
во») стали його постійними учасниками. 
От і цього разу помічаю знайомі облич-
чя Юркових однодумців — Тетяни Ге-
расимової, Олега Бута й Марини Руднє-
вої з Києва, Олесі Чайки з Павлограда, 
що на Дніпропетровщині. Разом із ними 
вже під час повномасштабної російсь-
кої навали Юрко Фединський проводив 
кобзарський тур Україною, відвідавши 
в його межах, зокрема, й ті міста, які не-
щадно обстрілював ворог. А після його за-
вершення вирушив до столиці штату Пів-
нічна Кароліна — міста Ролі, де він виріс 
і де народилася п’ята дитина Фединських 
— донька Квітослава. 
 «У мене завжди є конкретне відчуття, 
де маю бути й що мушу робити, — ділить-
ся Юрій Фединський. — Квітослава на-
родилася 20 квітня, коли я разом зі свої-
ми соратниками іще кобзарював різними 
містами України, аби підняти дух україн-
ців. Моя мама не витримала й дорікнула, 
що дітям потрібен батько, а не герой. Та 
якщо відчуваю, що маю бути тут, то не 
їду в Америку. Проте, коли ми відіграли 
останній концерт у Житомирі й не мог-
ли дістати пальне, аби заправити автомо-
біль, я зрозумів: настав час вирушати в 
США. У планах було забрати родину до-
дому, у Крячківку.
  Хоч я сказав дружині Марії й дітям: 
ви можете лишитися в Америці, де вас не 
дістане путін, не лякатимуть його бомби, 
інші загрози. І то була така собі маленька 
хитрість із мого боку. Усі, довго не розду-
муючи, відповіли: ми хочемо, мовляв, до-
дому — там наші друзі, рідне село, звичне 
життя. Проте якщо вже я прибув в Аме-
рику (а переліт, самі розумієте, коштує 
великих грошей), то просто не міг і там 
не влаштувати кобзарського туру. Відтак 
провів 45 концертів на північному сході 
США як для американців, так і для пред-
ставників української діаспори».
 Музикант зазначає, що мав щоден-
ні виступи: виконував кобзарські піс-
ні, козацькі думи, духовні канти — на-
вантаження було настільки значним, 
що він… утратив голос. Через це чоти-
ри останні концерти у Філадельфії зби-
рався скасувати.
 «Та організатор запевнив, що тут є 
один хороший лікар, який лікує навіть 
співаків із «Метрополітен-опери». Таким 
чином, я пішов до нього, і за 600 доларів 
мені зробили укол, — Юрко розповідає 
про свої пригоди в Америці з гумором. 
— Це трохи допомогло: хоч співати й не 
міг, проте з горем пополам розмовляв. 
Зараз голос, слава Богу, відновився, хоч 
уже й не такий, як раніше. Тож добре зро-
зумів, що з цим не можна гратися. І от 
уявіть собі: коли я втратив голос, раптом 

з’явився чоловік родом з України, який 
нині живе у Вірджинії, — Олександр Ла-
года. Як виявилося, той досить непогано 
володіє грою на старосвітській бандурі 
й має солідний репертуар глибинних та 
символічних творів, які на всі часи. По-
годьтеся, так усе може управити тільки 
Всевишній. Тож Олександр грав і співав, 
а я розказував про те, про що зараз роз-
повідаю й вам: чому осів в Україні і як 
кобзарство стало моїм покликанням». 
 Наступні два концерти мали відбути-
ся в уже згаданому місті Ролі, де прожи-
ває Юркова мати, та неподалік нього. І 
тут уже нашого головного героя виручи-
ла дружина Марія. Вона співала й аком-
панувала собі на басолі, а Юрій грав на 
кобзі, торбані. Намагався й підспівувати, 
але з того нічого не вийшло.
 «Я музикант, тож, здавалося б, люди 
мають приходити на мої виступи, аби 
послухати музику, — розмірковує вго-
лос Юрко Фединський. — Та насправ-
ді їм не менш цікаві й історії. А я маю 
що сказати, у мене своя філософія, яка 
зводиться до того, що захистити держа-
ву неможливо, маючи у своєму арсеналі 
лише зброю та гроші, — потрібна ще й по-
тужна духовна зброя. Усе, чим займаю-
ся в Україні: будь то пропаганда кобзарс-
тва, реконструкція традиційної музики 
та співу чи майстрування народних му-
зичних інструментів — спрямоване на за-
хист держави. І я переконаний: саме за-
раз створюються духовні фортеці».

Жодних дешевих спокус чи гульок
 За словами Юрія, усі його концерти в 
США були безплатними, проте люди, ро-
зуміючи, що за цим стоїть велика праця, 
жертвували свої кревні, й у підсумку на 
підтримку кобзарювання вдалося зібра-
ти 15 тисяч доларів, та ще 5 тисяч доларів 
організатори спрямували на допомогу ук-
раїнській армії. 
 «Частину коштів уже витрачено на 
підготовку до цього фестивалю. Адже не 
маємо жодних фінансових вливань чи бо-
дай якоїсь підтримки влади, — конста-
тує музикант. — Фактично на всі куль-
турні проєкти, про які ви знаєте (зокрема 
кобзарський табір, фестиваль), витрачаю 
власні гроші. Чи потрібен фестиваль під 
час війни? На моє глибоке переконання, 
він неодмінно має бути. І ми не дозволи-
мо путіну зламати наші традиції. Хоч за-
раз проводити подібні заходи дуже важ-
ко, адже багато кобзарів пішли на фронт. 

Одному з учнів — Андрію Сілецькому зі 
Львова, який повідомив, що збирається 
до війська, порадив взяти із собою кобзу, 
бо певен: це ще й своєрідний захист». 
 Дехто вважає, що під час кобзарсько-
го фестивалю мають звучати тільки суто 

кобзарські пісні. Але в Юрка Фединсь-
кого й на це свій погляд. «У нас завше 
представлена не лише ця музична тради-
ція. Хоч із кобзарів буду я, має приїха-
ти з Києва доволі відомий музикант Свя-
тослав Силенко, який свого часу в нашо-

АВТЕНТИКА

«Ми не дозволимо 
наші традиції»

■

Попри воєнний стан, Юрко Фединський організував на своєму обійсті в селі 
Крячківка, що входить до Пирятинської територіальної громади, 8-й фестиваль 
«Древо роду кобзарського», бо вважає, що зараз не час складати духовну зброю

Цьогоріч фестиваль був камерним — не відзначався великою кількістю учасників.❙

В усе, чим займається, 
Юрій Фединський вкладає душу.

❙
❙

Майстриня Людмила Верещагіна, яка виготовляє ляльки-мотанки, от уже кілька років 
поспіль займається оформленням творчого простору.

❙
❙
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му кобзарському таборі майстрував свою 
першу старосвітську бандуру, а пісенну 
манеру переймав від жінок із гурту «Дре-
во», до того ж уже прибула Зоряна Глова-
цька (Zori Ameliko) зі Львова, котра поки 
що грає на сучасній бандурі. Звучатимуть 
і музика козацького бароко, і духовна му-
зика. А ще матимемо імпровізацію, а та-
кож авангард і навіть народні танці. На-
томість жодних дешевих спокус чи гульок  
не буде», — запевнив напередодні музич-
ного свята Юрко Фединський. 
 Для того, аби мати місце, де можна 
було б розмістити тих, хто приїжджає 
на фестиваль чи до кобзарського табору, 
Юрій придбав, як він говорить, майже за-
дарма ще одну хату, вік якої добігає до 
ста літ, і робить там ремонт. За його сло-
вами, на цьому обійсті буде й танцюваль-
ний двір. Гості мають можливість зупи-
нитися й у господі Юркового батька Ері-
ка Бревера, котрий років п’ять тому теж 
купив неподалік синового подвір’я стару 
сільську садибу й тепер її відбудовує. 
 Дуже жвавий, як на свій вік, чоловік 
пояснює, що його приваблює життя посе-
ред природи, де по-справжньому відпочи-
ваєш душею. До того ж ним, як і Юрком, 
керує піонерський дух: йому цікаві жит-
тя й захоплення сина, і він воліє робити 
щось подібне. «Якщо ж ви хочете почу-
ти, чому я тут саме зараз, то все тому, що 
хотів побувати на кобзарському фести-
валі (торік у цей час приїхати, на жаль, 
не зміг), — каже пан Ерік — дуже ко-
мунікабельна людина. — До того ж, ос-
кільки в Україні зараз воєнний час, пе-
реживаю за сина та його родину, а тому 
хотів на власні очі пересвідчитися, що з 

ними все гаразд. Загалом я пишаюся си-
новою хоробрістю. Якось співачка з гур-
ту «Древо» — пані Галина Попко — запи-
тала в Юрка, чому він приїхав в Україну, 
адже з таким самим успіхом міг би майс-
трувати свої народні музичні інструмен-
ти деінде, а на цій землі немає правди. 
Але, як на мене, син знайшов цю прав-
ду. Якби отут, у селі, не було організова-
них ним кобзарського табору, феєрично-
го фестивалю, тієї правди, можливо, й не 
було б. А так Крячківка дуже змінилася. 
Останні 10 років я вряди-годи навідував-
ся сюди в гості — і врешті-решт сказав 
Юркові, аби той знайшов мені хату. Те-
пер я тут повноправний господар — при-
чому, як бачите, усе зберіг, жодної спору-
ди не зруйнував».
 Приїхавши до Крячківки дещо зарано, 
ми застали таку картину: Марія Фединсь-
ка з басолею й Олег Бут зі скрипкою в ру-
ках ретельно репетирували свій виступ, а 
їхнім єдиним слухачем була чотиримісяч-
на Квітослава, яка мовчки лежала поряд 
у кошику. З усіх п’яти дітей Фединських 
тільки вона народилася в США. 
 «Коли ми приїхали до міста Ролі на-
прикінці лютого, — пригадує Марія, — 
у центрі міста були зібрання на підтрим-
ку України, проводився збір гуманітар-
ної допомоги, і одна з організаторів, яка 
була знайома з Юрком, запитала, чи не 
могла б я щось заграти. А я брала із со-
бою басолю, бо збиралася розвивати на-
вички гри, але ж не виступати. Досі вза-
галі ніколи не виступала перед публікою 
сама. Проте набралася сміливості й по-
годилася. І так на тому зібранні вперше 
сама заграла й заспівала молитву, духов-
ний кант. Було дуже дивно й незвично. 
Удруге співала на святі Івана Купала — 
мене запросили представники українсь-
кої громади, оскільки від крячківських 
бабусь я перейняла купальські пісні. До 
того ж провела майстер-клас із народних 
танців — і він усім сподобався. А коли 
Юрко втратив голос, під час двох остан-
ніх концертів у США мені, зокрема, дове-
лося самій виконувати український ста-
ровинний кант «Ісусе прекрасний», який 
зазвичай співаємо дуетом». 
 Дивлячись на Квітославу, яка вже ус-
міхається, мимоволі дивуюся, як мож-
на проводити фестиваль, маючи отаку 
крихітку. «Вона з перших місяців звикає 
до нашого стилю життя. Донька Леся, 
якій нині шість років, була ще меншою, 
коли ми проводили один із фестивалів, — 
їй тоді виповнився лише місяць, — порів-
нює моя співрозмовниця. — Мені подо-
бається справа, якій мій чоловік присвя-
тив багато років свого життя. Раніше я не 
співала — це важко було навіть уявити з 
моїм фахом інженера-будівельника. По-
чала грати на басолі й учитися співати, 

коли близнючкам Наталі й Адріані ви-
повнилося по три роки. А до того, коли 
ще Мирослав був маленьким, ходила ра-
зом з Юрком на репетиції гурту місце-
вих літніх жіночок і тільки слухала їх-
ній спів. Потім настав період, коли спро-
бувала й сама заспівати. А далі десь років 
два чи три посилено займалася традицій-
ною музикою, співом. Чому в нас із Юр-
ком усе, за що б тільки ми взялися, вихо-
дить? Бо ми все робимо разом».

«Отак живуть вільні, щасливі люди»
 Знайшла своє місце на етнофестивалі 
й майстриня Людмила Верещагіна, яка 
виготовляє ляльки-мотанки: от уже кіль-
ка років поспіль вона займається оформ-
ленням творчого простору, і тут її фан-
тазії є де розгулятися. «Я беру участь у 
цьому фестивалі вже вшосте чи всьоме, 
— говорить жінка. — Коли їхала сюди 
вперше, думала-гадала, що ж це за фес-
тиваль української традиційної музики, 
ініційований американцем. А коли зда-
ля почула барокову музику, то просто ос-
товпіла. Ніколи не забуду тих неймовір-
них відчуттів, які переповнювали мене. 
І я зрозуміла: отак живуть вільні, щас-
ливі люди. Це стовідсотково мій фести-
валь. На відміну від подібних, він не має 
чіткої програми, до кінця навіть не відо-
мо, хто на нього приїде. Торік на відкрит-
ті дійства був музичний колектив з Киє-
ва «Хорея козацька», а цьогоріч на оцьо-
му подвір’ї виступатиме не менш леген-
дарний київський етногурт «Зілля». Тут 
дуже популярні «джем-сесії», коли музи-
канти з різними музичними інструмента-
ми, імпровізуючи, починають підіграва-
ти одне одному так, як відчувають».
 Людмила Верещагіна з першого дня 
повномасштабного російського вторгнен-
ня в Україну плела маскувальні сітки, 
«кікімори» для військових у музеї Івана 
Гончара в Києві, створила серію сакраль-
них оберегів «Мотанки війни».
 А от Зоряна Гловацька (Zori Ameliko) 
зі Львова, про яку Юрій Фединський го-
ворить, що вона є не просто музикантом, 
кобзарем, а проповідником через музику, 
на фестивалі української традиційної му-
зики у Крячківці вдруге. Якось вона гра-
ла на бандурі і співала просто неба в цен-
трі рідного міста, коли до неї підійшов 
Юрій, — отак вони й познайомилися. 
 «У Юрка були з собою наші тради-
ційні музичні інструменти. Насампе-
ред мене приємно здивувало те, що вони 
легші за мою бандуру. І, звісно ж, врази-
ло їх звучання. Із часом зрозуміла, що 
маю приїхати до Юркового кобзарсько-
го табору, аби змайструвати традицій-
ну бандуру. Так сталося, що вибралася 
до Крячківки за день до повномасштаб-
ної російської агресії й одразу ж почала 
працювати в майстерні. Наступного ран-
ку прокидаюся в чудовому настрої і зно-
ву хочу стати до роботи, а в мене запиту-
ють: ти знаєш, що почалася війна? Потім 
ми з Юрком та іншими музикантами ви-

рушили до Києва, виступали в метро. До 
нас підходили незнайомі люди, обнімали 
і плакали… На нинішньому фестивалі ви-
конуватиму власні композиції, більшість 
з яких навіть не має назв. Часто даю мож-
ливість придумати їх самим слухачам, і 
коли люди при цьому виявляють актив-
ність, мені як композитору це надзвичай-
но приємно. Неординарність цього фести-
валю, невимушена обстановка приваблює 
багатьох. Торік я зустріла тут торбаніста 
з Ізраїлю, і ми провели експеримент: зіг-
рали одну композицію в чотири руки. Ім-
провізація — це те, що мені дуже імпо-
нує. Цьогоріч іноземців з огляду на три-
вожний час, мабуть, не буде, але нічого, 
у нас теж є багато талановитих музикан-
тів», — переконана Зоряна.
 Насамкінець запитую в Юрія Фе-
динського, чи думав він колись, що 
його життя складеться саме таким чи-
ном. «Так, були думки, що приїду в Ук-
раїну й залишуся, що матиму українсь-
ку родину, знайду на цій землі щастя і, 
може, навіть трохи слави. Цікаво, що 
все це здійснюється. Де б тільки я був, 
мене тягне сюди, у Крячківку. От ті, хто 
тут народився, кажуть: та це ж болото, 
а рай там, де нас немає. Але уже й чле-
ни моєї сім’ї прекрасно розуміють, що 
в Америці не так погано, але справж-
ній райочок саме отут. У селі мені доб-
ре, я тут міцно сплю, їм смачну їжу. А 
де найкраще майструвати музичні інс-
трументи? Звичайно ж, у Крячківці, де 
легко розв’язуються всі проблеми. І на-
віть путін не є проблемою. Бо він нас не 
знищує, а, навпаки, гартує. Таким є наш 
шлях до державного розвитку. Я вірю: 
у Бога є свої технології, як зробити так, 
щоб ти мав усе, що потрібно, якщо жи-
веш правильно. І якщо ми, українці, жи-
тимемо за законами Божими, тоді Гос-
подь благословить нас подолати й злого 
ворога», — філософствує Юрій.
 За його словами, після фестивалю всі 
охочі якийсь час майструватимуть у коб-
зарському таборі традиційні музичні інс-
трументи, бо багато хто цього давно че-
кає. А потім Юрко Фединський разом з 
однодумцями збирається знову кобзарю-
вати. Цього разу його мета — дійти яко-
мога ближче до Східного фронту.
 «Мені навіть морально важко перебу-
вати тут, на мирній території, коли бага-
то друзів і знайомих узяли до рук авто-
мат і влилися до лав наших захисників, 
— зізнається американець з українським 
корінням. — Я теж маю бути там, де тво-
риться історія, але як кобзар. Адже й на-
шим бійцям потрібне слово великих ук-
раїнців Івана Мазепи, Тараса Шевченка, 
також їх має підбадьорити українська ав-
тентична музика. Переконався в цьому, 
коли виступав у шпиталях перед вояка-
ми, які мали повертатися на фронт. Згід-
но з моїм відчуттям, то було найефектив-
ніше кобзарство. Я не боюся близькості 
фронту. Натомість боюся не бути там, де 
маю бути». ■

АВТЕНТИКА

путіну зламати
■

4-місячна донька Фединських Квітослава звикає до стилю життя своїх батьків.❙

Учасниця фестивалю «Древо роду 
кобзарського» Олеся Чайка.
Фото Костянтина БОБРИЩЕВА

❙
❙
❙

Серед постійних учасників яскравого дійства — місцевий гурт «Древо».❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Коли чуємо про американські санк-
ції проти ерефії, мусимо згадати, що 
вони значною мірою ґрунтуються на 
висновках-рекомендаціях спільної 
(США–Україна) робочої групи, відомої 
під назвою «МакФол–Єрмак». Щодо 
останнього ми чимало поінформовані. 
А хто такий цей перший — дає знати 
книжка: Майкл МакФол, «Від холод-
ної війни до гарячого миру. Амери-
канський посол у путінській Росії» (К.: 
Yakaboo, 2020). Гіларі Клінтон у своїх 
мемуарах значить: «Майк — один з 
провідних мислителів і авторів нашої 
країни» (Важкі рішення. — К.: Наш 
формат, 2016). Офіційні представни-
ки США не обирають, з ким вести пе-
ремовини — їх визначає уряд країни 
перебування. МакФол співпрацював і 
з Путіним. Наприкінці згаданої книж-
ки він пише: «Путін завдав великої 
шкоди моєму професійному й особис-
тому життю». Хтозна, що він колись 
розповість нам про нинішнього свого 
візаві, голову офісу українського пре-
зидента.
 
 Майкл МакФол — професор полі-
тології Стенфордського університе-
ту, базового для Кремнієвої долини, 
серед випускників якого є засновни-
ки Hewlett-Packard, Cisco Systems, 
Yahoo! та Google. Свої польові до-
слідження з прав людини, інститу-
ційного права та проблем переходу 
від тоталітаризму до демократії здій-
снював у Москві, де як симпатик Де-
мократичної партії очолював її освіт-
ні відділки. Волонтерив у ви борчому 
штабі кандидата Обами. Здобувши 
владу, новий президент запропону-
вав професорові посаду радника з 
російського напрямку. Згодом при-
значив послом у Росії.
 Мемуари професора-радника-пос-
ла — про те, як ухвалюються рішен-
ня у Вашинґтоні, а головно — як 
прораховуються наслідки другого і 
третього порядків та яким нетради-
ційним інструментарієм послугову-
ються у Білому домі для досягнен-
ня успіху. Отже, книжку МакФола 
можна означити як кулуарний де-
тектив.
 В американській історіографії 
МакФола іменують «містер Переза-
вантаження» — він автор і акселера-
тор цієї неоднозначної теорії-прак-
тики, безуспішної спроби перетягти 
Росію на бік цивілізації. «Перезаван-
таження» — ахіллесова п’ята Мак-
Фола не так через уражене авторське 
самолюбство, як через катастрофу 
власної віри у «русскій мір». Вельми 
цікаво простежити за кризою цього 
міту в голові освіченого заокеансько-
го громадянина, оскільки подібний 
процес і досі відбувається у багатьох 
вітчизняних головах — попри наба-
гато ближчі та неспростовні для нас 
вияви смертельної отруйности тієї 
ідеології.
 Під час ҐКЧП МакФол перебував 
у Москві як радник з освітніх про-
грам Демократичної партії США. 
Перше його здивування — коли «хо-
рошиє русскіє» раптом втратили ін-
терес до правових процедур: «Восе-
ни 1991 року російські демократи 
не хотіли перейматися технічни-
ми деталями формування ефектив-
ної держави. Це були революціонери, 
а не інженери». Якби наш місіонер 
глибше занурювався в російську іс-
торію, то написав би точніше: це 
були большевики.
 Другий шок — перші постра-
дянські парламентські вибори 1993-
го, коли Жиріновскій отримав май-
же чверть голосів і став де-факто 
символічним переможцем: «Було 
складно повірити, що будь-яка ро-
зумна людина може його підтри-
мати, — розгублено зазначає Мак-
Фол. — Того вечора в «Ліберальному 
клубі» я підслухав ремствування 

стурбованих російських лібералів, 
які порівнювали результати цих 
виборів із підйомом фашизму в Ні-
меччині та Італії... Я збирався до-
лучитися до боротьби з фашизмом у 
Росії? Чи існувала бодай загроза фа-
шизму?». Уявіть собі людину, вихо-
вану на «вєлікой русской культурє» 
(тобто МакФола), перед якою постає 
потреба доведення/спростування ак-
сіоми «Росія = фашизм». Він обирає 
третій шлях, страусиний, — голову 
в пісок.
 А далі його наздоганяє третій 
шок. «Висновком Єльцина з резуль-
татів парламентських виборів 
1995 року було те, що задля перемо-
ги потрібно дистанціюватися від 
лібералів та їхніх програшних ідей 
і натомість більше бути схожим на 
Жиріновского і Зюґанова. Щоб здій-
снити такий поворот, Єльцин пе-
редав передвиборчу кампанію групі 
офіцерів розвідки, які ніколи цим не 
займалися: Коржакову і його одно-
думцям-радикалам. Дехто навіть 
почав сумніватися, чи не планує 
Єльцин державний переворот у разі 
провалу на виборах». Єльцин ви-
летів з МакФолового списку «хоро-
ших русскіх». Але після всього того 
— подиву гідний висновок: «Путін 
і путінізм не були визначеними на-
перед. Внутрішні, структурні чин-
ники не породили Путіна, це Єль-
цин обрав його своїм наступником. 
Російський народ просто схвалив 
вибір Єльцина».
 Це вже повне сум’яття думки, 
яка втратила опертя на раніші віру-
вання. Перше: якщо Єльцин — ла-
тентний фашист, то яким може бути 
його вибір наступника? Друге: на-
род схвалив вибір Єльцина, чи влас-
не кандидатуру Путіна, котрий уже 
публічно проявив себе як безкомпро-
місний прихильник «сильної руки»? 
Третє: а чи не саме такий новий пре-
зидент був потрібний «глибинному 
народові»? Віра МакФола у «рус-
скій мір» блокувала його аналітич-
ні здібности; у цьому сум’ятті він і 
повернувся до Америки.
 І там, як знаємо, новообраний 
президент Обама запропонував Мак-
Фолові місце свого радника з росій-
ських питань. І — карт-бланш у 
розробленні стратегії «Перезаван-
таження». Її архітектура, як тепер 
добре видно, ґрунтується на безпід-
ставній вірі свого автора у «русскій 
мір», «вєлікую русскую культуру» 
і «хороших русскіх». Навіть коли 
пан МакФол згодом поїхав до Моск-
ви послом, він попервах декларував: 
«Наші критики постійно називали 
нас русофобами, але я хотів довес-
ти, що деякі з нас, включно із самим 
Обамою, були русофілами. Як могла 
людина, у якої дочку звати Саша, не 
любити Росії!». Оце ж бо й воно: не 
вистачало лише, щоби президентсь-
кого сина нарекли Владіміром...
 Та коли Майкл МакФол безпосе-
редньо-офіційно, як посол, зіткнув-
ся з колективним путіним, полуда з 
очей спала швидко. «Я сподівався, 
що, апелюючи до логіки, зможу зсу-
нути справу з мертвої точки. Але 
це не спрацювало... То була Росія, і 
жодні запобіжні заходи не були зай-
вими... Нахабність, з якою медіасю-
жети викривлювали правду, мене 
вражала...Мені хотілося підняти 
ціну за необдумані вчинки». Путін 
зруйнував у свідомості МакФола міт 
про «русскій мір» — і це був боліс-

ний процес: «Він посіяв хаос у моє-
му особистому житті». І напри-
кінці посольської каденції МакФол 
розглядає своє дітище, «Перезаван-
таження», як патологоанатом: «Ми 
змогли закрити з росіянами чимало 
рахунків, і невирішеними залиши-
лися тільки найскладніші питан-
ня... Ми досягли значного непрогре-
су на багатьох фронтах... Слід було 
нарешті припинити сподіватися, 
що нам удасться змінити позицію 
Путіна. Надія — це не стратегія».
 Тож, попри всі позитивні деталі, 
описані МакФолом, приєднуюся до 
інтегрального висновку Юрія Щер-
бака, українського посла у США саме 
в той час: «Блискучий приклад «па-
кетної оборудки» в рамках америка-
но-російського «перезавантаження» 
— ви нам ілюзорне сприяння в Аф-
ганістані та Ірані, ми вам — реаль-
не домінування над пострадянським 
простором... США «здали» Україну в 
рамках політики «перезавантажен-
ня» з Росією — незважаючи на пал-
кі запевнення віцепрезидента Дж. 
Байдена, зроблені 2009 року в Києві: 
мовляв, Сполучені Штати не пого-
дяться з існуванням сфер впливу... 
Обама фактично зрадив російських 
сусідів, які рухались до демократії 
та сподівались на США» (Україна 
в епіцентрі світового шторму: оцін-
ки, прогнози, коментарі. — К.: Ярос-
лавів Вал, 2017).
 Головна принада мемуару МакФо-
ла — його гранична відвертість; ні-
чого подібного у спогадах українсь-
ких посадовців пригадати не можу. 
Навіть оця моя реконструкція змін 
у його світосприйнятті — уможлив-
лена лише його чесністю із самим со-
бою. Розповідаючи про війну в Сирії, 
він навіть підважує теоретичні заса-
ди демократичного розвитку: «Про-
тягом декількох місяців Путін та 
його команда відкидали наші розві-
дувальні дані й кепкували з нашої 
стурбованости хімічною зброєю. 
Але перспектива іще одного авіа-
удару по російському союзникові на 
Близькому Сході дещо їх протвере-
зила. Асад також став значно охочі-
ше обговорювати цю тему, відколи 
над ним нависла загроза військової 
операції. «Примусова дипломатія» 
— це не оксюморон. Іноді це єдиний 
спосіб досягнення результатів».

 Більше за те: політолог-теоретик 
не лише підважує власні професій-
ні засади, а й схиляється на бік гео-
політичної прагматики. МакФол 
був задіяний — як радник — у ви-
робленні американської стратегії 
щодо Сирії. Ухвалили рекомендації 
інших радників: «Збільшення війсь-
кової допомоги повстанцям, але не 
для того, щоб допомогли їм перемог-
ти Асада, а щоб змусити сирійсь-
кий уряд до переговорів». Відчуває-
те аналогію з березнем цього року, 
коли нам постачали хіба «джевелі-
ни»? «Я й дотепер переконаний, що 
нам слід було рішучіше наполяга-
ти на відставці Асада у 2011 році, 
серйозно озброїти помірковану опо-
зицію... Бомбити аеропорти й літа-
ки Асада після застосування ним 
хімічної зброї у 2013 році, створи-
ти на ранніх етапах конфлікту 
безпілотну зону, перш ніж у війну 
вступили російські ВПС», — влас-
не, це алгоритм захисту України ще 
до 24 лютого. До МакФола не дослу-
халися; внаслідок «померло понад 
пів мільйона людей, і по всій Сирії, 
Близькому Сходу та Європі розсія-
лося понад дванадцять мільйонів 
біженців». Про Україну ми й самі 
знаємо.
 МакФол за цілком визначеної 
прихильности до Демократичної 
партії не з тих, хто ганить політич-
них конкурентів за визначенням. 
Наприкінці книжки маємо ще й його 
оцінку переможного республіканця. 
Трамп — не його герой. Але по тому, 
як адміністрація нового президен-
та звільнилася від явних симпати-
ків Росії, він зазначає: «Зрештою в 
адміністрації Трампа залишилася 
тільки одна людина, яка висловлю-
вала бажання дружити із Путіним: 
президент Трамп... Адміністрація 
Трампа продовжувала надавати 
політичну, економічну та військо-
ву допомогу Україні й навіть піш-
ла на крок далі, ніж адміністрація 
Обами, надавши українським війсь-
ковим летальну зброю... Адмініст-
рація Трампа зберегла всі санкції, 
накладені на російських чиновни-
ків і компаній за часів Обами».
 Майкл МакФол — людина Оба-
ми, а тепер Байдена (а «радник з на-
ціональної безпеки віцепрезидента 
Байдена Тоні Блінкен — мій друг та 
ідеологічний союзник»). Звісно, він у 
робочій групі «МакФол–Єрмак» ви-
конуватиме вказівки свого началь-
ства. Але й радитиме, як завжди 
— що випливає з його мемуарів, — 
альтернативні рішення. Схоже, він 
таки подолав залежність від «русс-
кого міра». Принаймні фіксуємо по-
казове висловлювання стосовно ще 
одного «хорошего русского»: «Ін-
тернет-фюрер», лідер опозиції Алєк-
сєй Навальний».

* * *
 Оскільки зараз не вщухають ко-
ментарі на відхід Ґорбачова, ось 
репліка з рецензованої книжки: 
«Він намагався дати економічним 
суб’єктам більше автономії, але 
хотів зберегти систему державно-
го планування. Здавалося, він дошу-
кувався серединного шляху між со-
ціалізмом і капіталізмом. Його не 
існувало».■

Рубрика: РОZZІЯ

Кулуарний детектив:
від «русского міра» до «фашиста» Навального

■
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 Проста, але не примітивна 
кіномова; рано обірвана чуттє-
ва подружня історія; наполег-
ливе опанування з головним ге-
роєм мистецтва снайпінгу; до 
фантомного болю актуальна іс-
торія в період повномасштабної 
війни росії в Україні — це все 
про фільм «Снайпер. Білий Во-
рон» режисера Мар’яна Буша-
на, вітчизняний прокат якого 
стартував у День Незалежності. 
І за перший тиждень мав неаби-
який успіх: глядачі, купуючи 
квитки в кінотеатри, українсь-
кому режисерському дебюту від-
дали другу позицію. На першій 
— голлівудський важковаго-
вик «Швидкісний поїзд» Деві-
да Літча з Бредом Піттом у голо-
вній ролі. У цифрах перший ві-
кенд прокату «Снайпера» — це 
11 559 глядачів і 1 млн 407 тис. 
грн касових зборів. 
 Український воєнний екшн 
«Снайпер. Білий Ворон» засно-
ваний на реальній історії Мико-
ли Вороніна, який став співавто-
ром сценарію. Події фільму роз-
починаються в 2013 році. Па-
цифіст-дивак Микола, учитель 
фізики з кількома дипломами, 
разом зі своєю дружиною Нас-
тею живе на околиці Горлівки на 
Донеччині у власноруч облашто-
ваному помешканні, якому най-

більше підходить назва «еконо-
ра». Там є генератор природної 
енергії, а біля входу змайстрова-
но власноруч вітряк. 
 Таке подружнє щастя зро-
зуміле небагатьом. І зовсім скоро 
його руйнують «асвабадітєлі». 
Молода жінка за норовливість 
узагалі отримує кулю. Чолові-
кові залишається лише зробле-
ний її руками дерев’яний анге-
лик, подарований зі словами: 
«Це від нас» — тобто дружини й 
дитини, яка в ній зародилася. 
 А далі Микола стає воїном. 
Він потрапляє до групи, яка го-
тує снайперів. Головну роль Бі-
лого Ворона у фільмі зіграв Пав-
ло Алдошин, який після повно-
масштабного наступу росії 24 
лютого став захисником Украї-
ни. Його перший бій у реаль-
ному житті був у відомому від-
недавна багатьом Мощуні Бу-
чанського району на Київщині.

 Некіношний Микола Во-
ронін у 2014-му пішов служи-
ти у добробат, батальйон «Дон-
бас». І далі його життя вже не-
розривно пов’язане з армією. 
Зокрема, воював у Донецькому 
аеропорту. Був у числі кіборгів. 
Потім був прикріплений до бри-
гади вже як боєць ЗСУ, отримав 
кваліфікацію снайпера, яку ви-
користовує донині. Боєць про-
довжує служити. У серпні був у 
Києві на допрем’єрному показі 
«Снайпера». 
 Служили в АТО і тепер за-
хищають свою землю Роман Се-
мисал — виконавець ролі ком-
брига — та Олег Шульга, який у 
стрічці грає військового з позив-
ним «Дунай». Андрій Мостренко 
перевтілився в Кепа-інструктора, 
який навчив добровольця Мико-
лу снайпінгу. У реальному житті 
син цього актора загинув за Ук-
раїну, йому на тепер було б лише 

27. Дружину головного героя грає 
Марина Кошкіна — виконавиця 
центральних персонажів у філь-
мах «Забуті» та «Із зав’язаними 
очима», акторка Національного 
драматичного театру імені Івана 
Франка. У ролі захисника Клима, 
який теж із чоти снайперів, — Ро-
ман Ясіновський. 
 Фільм знімали на Київщині. 
Активну підготовку до зйомок 
почали на початку 2020-го. 
 «Не відступати і не зда-
ватись» — ці слова стали для 
всіх українських захисників у 
стрічці правилом життя, навіть 
якщо доводиться з болем чи й 
дошкульною провиною віддава-
ти побратимів в обійми смерті. 
Ця аксіома звучить у пісні гур-

ту «Скай», яка стала саундтре-
ком стрічки. 
 Ще в травні відбувався про-
кат фільму Мар’яна Бушана 
«Снайпер. Білий Ворон» у краї-
нах Балтії, влітку — у США. 
Глядачі мають змогу його ди-
витися онлайн на американсь-
кій платформі Amazon, де ук-
раїнська стрічка отримала біль-
шість схвальних відгуків.  
 У процесі написання сце-
нарію Мар’ян Бушан — уродже-
нець Івано-Франківська, який із 
2020 року мешкає у Відні, звер-
тався до Лінди Сегер — відомої 
американської акторки та кон-
сультантки зі сценарних пи-
тань. Фільм знято за підтримки 
«Держкіно України». ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

  «На отчій землі. 
Радість творення» — 
так назвали авторську 
виставку у Національ-
ному музеї українсько-
го народного декоратив-
ного мистецтва Петра 
Печорного — цьогоріч-
ного бадьорого ювіляра, 
якому тільки-но випов-
нилося аж 90! Для огля-
ду представили понад 
100 творів одного з про-
відних сучасних худож-
ників-монументалістів, 
члена Національної 
спілки художників Ук-
раїни: керамічні компо-
зиції, графіку, живопис, 
створені автором протя-
гом 1970—2016 років.
 З’явився на світ ми-
тець у селі Роїще на Чер-
нігівщині у багатодіт-
ній родині. Отримав ви-
соку фахову підготовку 
спочатку в Київському 
училищі декоративно-
ужиткового мистецтва. 
І далі вчився на факуль-
теті декоративно-ужит-
кового мистецтва зі спе-
ціальності «кераміка, 
скло» іншого навчаль-
ного закладу. 
 Працював, зокрема, 
головним художником 
на Городницькому фар-
форовому заводі Жито-
мирської області, очолю-
вав лабораторію нових 
форм, фарб і декорів Ук-
раїнського науково-до-
слідного інституту кера-
міки і скла у Києві, тво-
рив в об’єднанні «Худож-
ник». З 2000 року Петро 
Печорний займається 
викладацькою діяльніс-
тю у столичному інсти-
туті декоративно-при-
кладного мистецтва і 
дизайну імені Михайла 
Бойчука, професор, заві-
дувач кафедри художніх 
виробів кераміки. 
 Звичною роботою 
для художників ра-
дянських часів було 
створення інтер’єрних 
монументально-деко-

ративних композицій: 
оформлював молодіжне 
кафе у Києві, будинки 
культури у Полтаві та 
на Миколаївщині, завод 
радіоприладів у Черні-
гові. Творчість цього ав-
тора залишилася у вес-
тибюлі і ресторані-кафе 
нового столичного теле-
центру. 
 Твори Петра Пе-
чорного представлено 
майже у трьох десят-
ках музеїв: вітчизня-
них державних, закор-
донних та багатьох при-
ватних колекціях. Вже 
майже пів століття ми-
тець є активним учас-
ником виставок, його 
твори експонувалися 
у Німеччині, Канаді, 
США, Польщі, Бельгії, 
Японії. 
 За останні десять 
років Петро Петрович 
видав дев’ять творчих 
альбомів: «Камінний 
спалах» (2006), «На от-
чій землі» (2008), «Де-
коративні тарелі П. Пе-
чорного за мотивами 
творів Т. Г. Шевченка» 

(2014), «Графіка Пет-
ра Печорного» (2015), 
«Петро Печорний. Де-
коративний розпис, жи-
вопис» (2019) та «Пет-
ро Печорний. Кераміка. 
Пошуки» (2021). Жва-
во, яскраво і захоплюю-
че написані автобіогра-
фічні спогади майстра 
«На отчій землі». Від-
криваючи виставку, 
презентували ще один 
альбом Петра Печорно-
го «Кераміка. Пошуки» 
(2021), який продовжує 
цикл видань спогадів 
майстра та його творчо-
го доробку. 
 У колекції Націо-
нального музею ук-
раїнського народного де-
коративного мистецтва, 
де представлено вистав-
ку, зберігається понад 
140 робіт видатного ху-
дожника, які він подару-
вав музею в різні роки.
 «Художник доскона-
ло володіє техніками ви-
готовлення та розпису 
фарфору, фаянсу, глини, 
шамоту. Як архітектор 
— вибудовує скульптур-

ні та декоративні компо-
зиції. Створює чудові де-
коративні графічні цик-
ли в акварелі, пастелі, 
туші. Поруч з роботами в 
традиціях українського 
фольклору та народного 
декоративного мистец-
тва у майстра багато ре-
алістичних творів — лі-
ричних пейзажів, ви-
шуканих натюрмортів, 
портретів»,— коментує 
кураторка виставки Іри-
на Бекетова. 
 Один із найуживані-
ших образів художника 
— Праматір-Богиня-Бе-
региня, заступниця з мо-
литовно піднятими рука-
ми. Образ «Козака Ма-
мая» у Петра Печорного 
є символом України, ук-
раїнського Спасителя. 
 Твори митця, які про-
довжують традиції ук-
раїнської народної кера-
міки, — це художнє пере-
осмислення та відтворен-
ня історичного минулого 
рідної землі, оспівуван-
ня її краси, щедрості та 
багатства. Художник на-
голошує: «Традиція для 
мене — як дух, а форми 
я шукаю в природі».
 Виставка триватиме 
лише до 2 жовтня. І це 
доречна нагода побува-
ти в музеї на території 
Національного заповід-
ника «Києво-Печерська 
лавра». Заклад у період 
дії воєнного стану від-
новив роботу в середині 
травня. Основна експо-
зиція демонтована і пе-
ребуває у безпечному 
місці. ■

ВИСТАВКА

Подяка пекарю в 
зруйнованій квартирі
В Ірпені на Київщині через виставку 
згадали березневі події великої війни

■

ПРОКАТ

Кіно точного влучання
Виконавець головної ролі у фільмі 
«Снайпер. Білий Ворон» та його прототип 
захищають країну на фронті

■

Білий Ворон біля могили своєї дружини і ненародженої дитини.
Фото надане пресслужбою фільму.

❙
❙

Катерина Яковленко у зруйнованій російськими військами своїй квартирі.
Фото автора.

❙
❙

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ                             

 Що можна зробити в зруйно-
ваній війною квартирі? Молода жур-
налістка-мистецтвознавець Катери-
на Яковленко влаштувала у своїй в 
місті Ірпені на Київщині одноденну 
виставку і назвала її «Всі бояться 
пекаря, а я дякую». 
 Коли московська армія рвалася 
до Києва, Катерині Яковленко дове-
лося стояти в чергах за хлібом. Пе-
кар їздив щодня із сусіднього села 
по дорозі, яку обстрілювали, щоб 
напекти людям хліба. Давали по 
три хлібини одній особі. Люди ви-
стоювали за ними по 4-5 годин. 
 Були ті, хто обурювався тим, 
чому так повільно все відбуваєть-
ся. Тоді пекар пояснював, що він 
щодня ризикує життям, і зауважу-
вав, що взагалі можна було б йому 
подякувати. 
 На початку березня, коли росій-
ські війська в ході повномасштабно-
го наступу ще біснувалися на Київ-
щині, Катерина залишила Ірпінь. А 
коли повернулася, то побачила, що 

в чотириповерховий будинок, на ос-
танньому поверсі якого була її квар-
тира, влучила ворожа ракета. Від-
тоді в помешкання сонце заглядає 
крізь діри розбитого даху й у ви-
биті вікна залітають метелики. Все-
редині все знищено. 
 Для мистецької акції в зруйно-
ваному помешканні Катерини Яков-
ленко надали свої роботи відомий 
в Україні й за кордоном ірпінсь-
кий художник Анатоль Степаненко 
та молоді київські митці Стас Турі-
на, Рома Михайлов, Катя Бучацька, 
Тамара Тюрлюн, Анна Зв’ягінцева і 
Саша Курмаз. 
 На фото Анни Зв’ягінцевої — 
вербова палиця, встромлена в зем-
лю заплави. З неї має вирости дере-
во. Так буває. Оптимістичний сим-
вол. Та, власне, вся виставка є та-
ким символом оптимізму й подякою 
волонтерам, які рятували людей.
 Виставка «Всі бояться пекаря, а 
я дякую» — це індивідуальний кура-
торський дебют Катерини Яковлен-
ко. Раніше вона долучалася до такої 
творчої роботи спільно з іншими. ■

АРТПРОСТІР

Богиня-Берегиня: традиція 
і несподівані форми
У Києві демонструють розмаїття творчості 
поважного і непередбачуваного Петра Печорного

■

Оригінальні форми творчості Петра Печорного.
Фото музею.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Перебування київського «Дина-
мо» на дні турнірної таблиці — ситуа-
ція неординарна. Зазнавши на старті 
чемпіонату країни двох поразок пос-
піль, «біло-сині» опинилися там, де 
їх дуже нечасто звикли бачити. Як 
свідчить статистика, початок сезону-
2022/2023 є повторенням клубного 
антирекорду. Починають сезон із двох 
поразок поспіль кияни вп’яте. Раніше 
двічі біло-сині зазнавали двох поразок 
поспіль за Олега Блохіна і по разу за 
Сергія Реброва та Олександра Хацке-
вича. «Цю ситуацію потрібно просто 
пережити», — спробував заспокоїти 
вболівальників головний наставник 
динамівців Мірча Луческу.
 Із урахуванням невдач на міжна-
родній арені команда румунського на-
ставника не може здобути позитивно-
го результату в чотирьох останніх мат-
чах.
 Водночас невдалий поєдинок проти 
«Зорі» (2:3) можна назвати для «Ди-
намо» знаковим, адже в ньому пере-
рвалася їхня безголева серія, що три-
вала три поєдинки.
 «Ми витримуємо навантаження, 
добре рухаємося. Скоріш за все, про-
блеми в плані психології: футболіс-
ти довго не були з рідними, було ба-
гато роз’їздів, що вимотують. Словом, 
є чимало факторів, які сковують фут-
болістів і створюють нервову атмосфе-
ру. Бажання у хлопців було велике. 
Але це бажання, навпаки, заважало 
їм — вони метушилися, поспішали. А 
швидко пропущений м’яч створив до-
даткову нервозність», — Мірча Лучес-
ку назвав моменти, котрі гальмують 
його колектив.
 А футболісти «Зорі» в матчі проти 
динамівців діяли легко та невимуше-
но. І дарма, що колективу нідерланд-
ського наставника Патріка ван Леуве-
на грати домашній поєдинок проти 
«біло-синіх» випало на клубній арені 
суперника. На стадіоні «Динамо» 
гравці луганського клубу почувалися 
абсолютно розкуто. Мабуть, невипад-
ково переможний за «Зорю» м’яч за-
бив орендований у «Динамо» Володи-
мир Бражко.
  «Я не знав, що Бражко гратиме. 
Але незалежно від цього, важливо, 
щоб він грав, підвищував свою майс-
терність. Можу лише привітати його. 
Працюючи в «Шахтарі», я теж дозво-
ляв деяким орендованим футболістам 
грати проти свого клубу. Але цього 
разу рішення приймав не я. Я не зай-
маюся орендованими гравцями, я зай-
маюся своєю командою. Наші помил-
ки в обороні турбують. Це стало клю-
човим моментом сьогодні: ми були на 
ходу в другому таймі, готові були за-
бити другий гол за рахунку 2:1, але 
знову допустили помилку», — пояс-
нив цікаву кадрову ситуацію румунсь-
кий «коуч» столичного клубу.
 А очільник «Зорі» додав: «Сьогод-
ні грало багато футболістів, які рані-
ше грали за «Динамо» чи пройшли ди-
намівську школу. Я за всіх радий, вони 
розуміють футбол. Бражко — один із 
наймолодших футболістів у нас, і він 
дуже добре проявив себе відразу, як 
прийшов. Він слухає всіх, не лише тре-
нерів, а й футболістів, які допомагають 
йому на полі», — сказав ван Леувен.
 А колектив у «Зорі» нідерландський 
спеціаліст зібрав і справді хороший. 
Дарма, що біля керма луганського клу-
бу він перебуває кілька місяців. Його 
настанови молоді виконавці слухають і 
виконують, схоже, без будь-яких запе-
речень. Тож не дивно, що саме колек-
тив ван Леувена після трьох турів, маю-
чи стовідсотковий результат, одноосіб-
но очолює турнірну таблицю.

 

Утім, попри хороший початок нідер-
ландець позбавлений ейфорії й не ба-
жає говорити про турнірні завдання. 
Головне, за словами очільника «Зорі», 
— це якість гри, а для її покращення 
тренер сподівається провести точкове 
підсилення.
 «У плані комплектації в нас ще є 
час. У нас молода команда, і ми хоче-
мо запросити футболістів, які могли 
би передати свій досвід молодим грав-
цям, навчити чогось. Щодо завдань, 
то ми чудово розуміємо, що це лише 
початок сезону. Попереду ще багато 
ігор, в яких будуть помилки та непри-
ємні результати. Але ми будемо наби-
ратися досвіду — і футболісти, і тре-
нерський штаб», — зазначив ван Ле-
увен.
 Достатньо потужну гру на старті 
сезону демонструє й «Дніпро-1». Як і 
у «Зорі», там у міжсезоння, незадовго 
до початку ЧУ, з’явився новий настав-
ник. І під орудою Олександра Куче-
ра дніпряни також ідуть без очкових 
втрат. Після переконливої перемоги 
над «Динамо»  в своєму другому матчі 
в новому чемпіонаті підопічні Кучера 
«всуху» переграли «Верес». Як і бага-
то перших поєдинків нинішнього сезо-
ну, цей двобій третього туру приймав 
ужгородський стадіон «Авангард». І 
хоча за географічним принципом ця 
арена ближча рівненському колек-
тиву, господарями на ній все ж були 

гравці «Дніпра-1».
 «Верес», котрий очолює у мину-
лому воротар Юрій Вірт, вирішив зіг-
рати від оборони. Тож, як наголосив 
Кучер, гра йшла до першого забито-
го м’яча. «Мали забивати більше, але 
суперник грав агресивно в захисті», 
— так прокоментував підсумкові 2:0 
очільник «Дніпра-1».
 Зауважимо, що, окрім Києва та 
Ужгорода, активно в Україні грають у 
футбол на найвищому рівні також і у 
Львові. Там минулих вихідних місце-
вий «Рух» приймав «Шахтар». Раннє 
вилучення лідера «гірників» Михай-

ла Мудрика поставило команду Іго-
ря Йовічевича в непросте становище, 
проте аутсайдерський статус опонен-
та все ж дозволив «помаранчево-чор-
ним» мінімальною перемогою завер-
шити свій візит до міста Лева.
 Окремі слова варто сказати про 
двобій «Чорноморця» та «Інгульця». 
З огляду на прийнятну військову об-
становку, державні органи дозволили 
одеситам прийняти суперника в рід-
ній Одесі. Щоправда, досягти пере-
моги в рідних стінах підопічні Рома-
на Григорчука не змогли, завершивши 
поєдинок миром. ■

ФУТБОЛ

«Цю ситуацію треба пережити»
Маючи проблеми з психологією, «Динамо» зазнало другої поспіль поразки на старті чемпіонату

■

В Ужгороді «Дніпро-1» упевнено «розібрався» з «Вересом».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА. 

❙
❙

«Зоря» завдала динамівцям другої поразки на старті чемпіонату.
Фото з сайту fcdynamo.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 3-й тур. 
«Рух» — «Шахтар» — 0:1, «Зоря» — «Дина-
мо» — 3:2, «Дніпро-1» — «Верес» — 2:0, «Ме-
таліст-1925» — «Ворскла» — 3:2, «Чорно-
морець» — «Інгулець» — 1:1, «Кривбас» — 
«Львів» — 0:0.
 Турнірне становище: «Зоря» — 9, «Шах-
тар» — 7, «Дніпро-1», «Олександрія» — 6 
(2 матчі), «Колос», «Верес» — 6, «Металіст-
1925» — 5, «Металіст» — 4 (2), «Минай» 
— 3 (2), «Інгулець», «Чорноморець» — 2, 
«Львів» — 1 (2), «Кривбас» — 1, «Ворскла» 
— 0, «Динамо» — 0 (2), «Рух» — 0.

■
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«Це була дуже важлива гра для нас. Проти Італії ми грали у жорсткий 

баскетбол, особливо у захисті. Це був наш ключ до перемоги. 
Ми жорстко грали щохвилини матчу і справді дуже хотіли перемогти. 

Ми зіграли дуже добре як команда».
Артем Пустовий
український баскетболіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Напередодні старту Євробаскету-
2022 чоловіча збірна України з баскет-
болу опинилася під відчутним психо-
логічним пресом. Незадовго до почат-
ку континентальної першості підопічні 
Айнарса Багатскіса програли два пос-
піль поєдинки відбору на чемпіонат сві-
ту. Особливо болісно була сприйнята по-
разка скромній збірній Ісландії, хоча й 
невдача в протистоянні з Італією, коли 
по ходу матчу «синьо-жовті» мали 11-
очкову перевагу, теж виглядала не над-
то привабливо. «Нашій грі немає вип-
равдань», — бідкався після тих невдач 
Багатскіс.
 Українські ж збірники наголошува-
ли, що після двох болючих поразок тре-
нер провів хороший розбір польотів. 
«Так, ми говорили про матчі з Італією 
та Ісландією. Ми провели збори. Дійшли 
висновку, що потрібно грати краще, 
викладатись набагато більше. Можу 
сказати, що ми робитимемо все для того, 
щоб перемагати на Євро. Ми будемо ста-
ратися», — розповів центровий збірної 
України та клубу НБА «Сакраменто Кін-
гз» Олексій Лень.
 Зазвичай гравців із найсильнішої 
баскетбольної ліги світу нечасто поба-

чиш у матчах за «синьо-жовтих». Утім 
Лень та ще один повпред України в НБА 
Святослав Михайлюк радо відгукнули-
ся на пропозицію зіграти за свою націо-
нальну збірну на вересневому Євробас-
кеті. Вийшло так, що в матчах відбору 
на ЧС, котрі передували старту конти-
нентальної першості, Михайлюк із Ле-
нем особливо себе не проявили. Власне, 
нижче за свої можливості зіграла вся ук-
раїнська збірна.
 Утім чемпіонат Європи-2022 підопіч-
ні Багатскіса розпочали зовсім по-іншо-
му. «Збираємося грати жорстко, агресив-
но і розумно», — казав перед початком 
євротурніру наставник «синьо-жовтих». 
І слова латвійця не розійшлися з ділом.
 Матчі проти Великої Британії, Ес-
тонії та Італії мали абсолютно різні сце-
нарії, далеко не все йшло за планом, од-
нак підсумковий результат щоразу при-
носив переможні бали збірній Украї-
ни. І тепер, маючи три перемоги в трьох 

стартових матчах, команда Багатскіса 
достроково отримала путівку до «плей-
оф» ЧЄ-2022.
 «Часом ми дійсно грали в хороший 
баскетбол», — так латвієць прокомен-
тував дії своїх підопічних у протистоян-
ні з італійцями.
 Програвши апеннінцям у відборі на 
ЧС, «синьо-жовтим» вдався яскравий 
реванш на європейському паркеті. 
 «Це була дуже важлива гра для нас. 
Ми грали у жорсткий баскетбол, особ-
ливо у захисті. Це був наш ключ до пе-
ремоги. Ми жорстко грали щохвилини 
матчу і справді дуже хотіли перемогти. 
Ми зіграли дуже добре як команда», — 
сказав центровий збірної України Ар-

тем Пустовий. При цьому найбільш про-
дуктивно в цій грі за українську коман-
ду зіграв Михайлюк, котрий у кільце 
італійців закинув 25 очок. Варто зазна-
чити, що в стартових поєдинках Євро-
баскету саме Святослав є локомотивом 
синьо-жовтої збірної, щоразу демонс-
труючи в її складі найвищу результа-
тивність. Попереду на «синьо-жовтих» 
чекають поєдинки з потужними збірни-
ми Греції та Хорватії, після яких стане 
зрозумілим їхнє остаточне місце в групі. 
Від результату цих поєдинків залежати-
ме ім’я суперника української збірної в 
1/8 фіналу, котрим, із великою часткою 
ймовірності, може стати збірна Польщі 
чи Ізраїлю. ■

БАСКЕТБОЛ

Ключ до перемоги
Добре вивчивши помилки попередніх матчів, українські 
баскетболісти достроково здобули путівку до «плей-
оф» Євробаскету-2022

■

Святослав Михайлюк демонструє найкращу результативність у складі збірної України 
на чемпіонаті Європи.
Фото з сайту fbu.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Груповий етап. Украї-
на — Велика Британія — 90:61, Україна — 
Естонія — 74:73, Україна — Італія — 84:73.
 Турнірне становище: Україна, Греція — 6, 
Хорватія — 5, Італія — 4, Естонія, Велика Бри-
танія — 3.

■

Григорій ХАТА

 Делегуючи на чемпіонат 
світу замість дискваліфіко-
ваних росіян збірну України, 
організатори «мундіалю» од-
нозначно заявили, що не бу-
дуть проводити повторного 
жеребкування й просто від-
дадуть «синьо-жовтим» місце 
першої сіяної команди в квар-
теті А. Й одразу слід визнати, 
що цей факт істотним чином 
вплинув на турнірну долю ко-
манди Угіса Крастіньша на 
чемпіонаті світу-2022, мож-
на сказати, підштовхнув її до 
масштабних звершень.
 Свої виступи на «мундіалі» 
українські волейболісти роз-
почали поразкою потужній 
збірній Сербії, проте надалі 
«синьо-жовті» більше не про-
гравали, підтверджуючи та-
ким чином наданий органі-
заторами свій високий номер 
посіву.
 Як і належить рейтин-
говій команді, спочатку підо-
пічні Крастіньша здобули пе-
репустку до «плей-оф» ЧС, а 
згодом стали авторами міні-
сенсації, вибивши з розігра-
шу на шляху до чвертьфіналу 
амбітну збірну Нідерландів. 
Відтак уперше в своїй історії 
збірна України пробилася до 
вісімки найсильніших команд 
«мундіалю». І тепер за місце в 
«топ-4» на неї чекає зустріч із 
командою Словенії. 
 «Це неймовірно. Дуже ра-
дий за команду, хлопців. Ча-
сом навіть не вірилося: коли 
виходили в матчі вперед, зу-
пиняв себе, говорив: «Не пос-
пішай, граємо кожен м’яч, а 
далі подивимося». Не треба 
було думати заздалегідь про 
перемогу, це дуже небезпеч-
но. А хлопці, незважаючи на 

такий емоційний фон, витри-
мали напруження — від пер-
шого м’яча до останнього», — 
поділився відчуттями від іс-
торичного досягнення своїх 
підопічних Угіс Крастіньш.
 Незважаючи на свій знач-
но вищий рейтинг у світово-

му табелі про ранги та безпе-
речно більший досвід виступів 
на планетарних форумах, збір-
на Нідерландів не змогла прак-
тично нічого протиставити ук-
раїнській команді, котра після 
24-річної перерви вперше гра-
ла у фінальній частині ЧС.

 Угіс Крастіньш добре вив-
чив суперника «синьо-жов-
тих» по чвертьфіналу, особ-
ливо гру натуралізованого лі-
дера «помаранчевих» Німіра 
Абдель-Азіза. І хоча свої де-
сять очок той набрав, проте 
для загального успіху їх вия-

вилося абсолютно мало.
 Що казати, коли в кожно-
му з трьох програних сетів ні-
дерландцям не вдалося пере-
тнути гросмейстерську межу 
в 20 очок. По суті, Абдель-
Азіз діяв проти «синьо-жов-
тих» самотужки, натомість у 
складі української збірної од-
разу четверо гравців набрали 
в матчі десять та більше ре-
зультативних балів. За сло-
вами Крастіньша, вирішаль-
ним у матчі стали зібраність 
та холоднокровність його пі-
допічних. «Усі нерви ми за-
лишили на ранковому трену-
ванні. І добре, що у нас був до-
датковий день для відпочин-
ку, адже на груповому етапі 
всі ігри були рівні та емоцій-
ні», — пояснив складові успі-
ху латвійський наставник ук-
раїнських волейболістів.
 Зазначимо, що в заключно-
му турі групового етапу «си-
ньо-жовті» провели непростий 
поєдинок проти збірної Пуер-
то-Ріко. Отримавши, здава-
лося б, нескладного суперни-
ка, українські волейболісти 
серйозно полоскотали собі та 
своїм уболівальникам нерви. 
Віддавши аутсайдеру групи 
перший сет, підопічні Крас-
тіньша мусили наздоганяти 
опонента, для чого довелося 
зібрати всі сили в кулак. ■

ВОЛЕЙБОЛ

Переписуючи історію
Українські волейболісти вперше пробилися до вісімки найкращих збірних чемпіонату світу

■

Українські волейболісти напрочуд успішно виступають на ЧС-2022 у Польщі.
Фото www.fvu.in.ua.

❙
❙
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 — Бог дав мені дві руки, дві 
ноги, голову та автомат.
 — Автомат тобі видав черговий 
на складі.
 — Бог має багато облич.

* * *
 — Ти їх бачиш?
 — Так.
 — Їх багато?
 — Та ні, небагато, десь пів лєнти.

* * *
 — Куме, після нашої перемоги за-
беремо собі Санкт-Петербург і поміняє-
мо йому назву на Степан-Бандербург.

* * *
 СБУ повідомляє: під час затри-
мання Медведчука в нього було ви-

лучено паспорт громадянина КНР на 
ім’я Кум Хуй Ла.

* * *
 — А знаєте, як буде російською 
вантаж 200? БАНДЕРолька

* * *
 — Земля, я борт №5, бачу в 
небі ракету, випущену з хаймерса. 
Що мені робити?
 — Борт №5, це земля. Повторюй-
те за нами: «Отче наш, що єси на не-
бесах! Нехай святиться ім’я Твоє...»

* * *
 Росія повторює долю динозаврів 
— величезне тіло і маленький мозок 
не дають змоги конкурувати з іншими 
мешканцями нашої планети.

 По горизонталі: 1. Збірна наз-
ва прислужників правителя, що про-
являють деспотизм та свавілля. 6. 
«Біла ...» — перша українська рок-
опера Геннадія Татарченка на сло-
ва Юрія Рибчинського. 7. Невелич-
ка шафка з шухлядою для речей 
біля ліжка. 8. Умовна назва передо-
вої на фронті, безпосередньо на лінії 
зіткнення. 9. Шкідлива вірусна про-
грама, яка, проникнувши в систему, 
може видаляти певну інформацію. 
11. Соціальний статус Тараса Шев-
ченка на службі в пана Енгельгар-
та. 12. Британський король, батько 
Єлизавети ІІ. 15. Документ, який дає 
право на обшук чи арешт підозрю-
ваного. 17. Промовець на семінарі 
чи «круглому столі». 18. Українська 
поетка, директор «Видавництва Ста-
рого Лева». 19. Столиця Перу. 21. 
Жанр усної народної творчості, ко-
ротенький образний вислів. 22. Каз-
ковий персонаж, жінка, яка знається 
на магії. 23. Спусковий гачок куле-
мета.
 По вертикалі: 1. Пора доби між 
вечором і ніччю, присмерк. 2. Член 
католицького духовно-лицарсько-
го ордена, заснованого 1118 року 
в Єрусалимі «для захисту святих 
місць». 3. Індивідуальні особливості 
письма людини. 4. Будівельний ме-
ханізм для підняття вантажів на ве-

лику висоту. 5. Оголошення в теат-
рі про те, що всі квитки на виставу 
розкуплено. 6. Російський крейсер, 
затоплений у 1904 році на виході з 
порту Чемульпо. 9. Білий рушник із 
синіми смужками по краях, якими 
євреї покривають голови під час мо-
литви. 10. Вид тюленів. 13. Справж-
ні та бутафорські речі, необхідні під 
час вистави. 14. Перший українсь-
кий політичний часопис, який ви-
давав у Женеві Михайло Драгома-
нов. 15. Знаменитий давньорим-
ський поет, автор «Метаморфоз». 
16. Невисокий бар’єр на передньо-
му краю театральної сцени. 17. Міс-
то на Київщині. 20. «Брат» скрипки, 
трішки нижчий за тоном. ■

Кросворд №25
від 1 вересня

Адреналіна ШУГАЙ

 Відомій актрисі та фітнес-тре-
нерці Джейн Фонді в грудні цього 
року виповниться 85 років, а вона 
й досі енергійна та активна, як і 
тоді, коли була на піку слави. Сорок 
років тому з’явилися перші відео-
касети «Тренування з Джейн Фон-
дою». Вони здійснили справжню 
революцію у світі домашнього фіт-
несу. У 1981-му зарекомендувала 
себе ще й письменницею — вийш-
ла друком її «Книжка тренувань». 
А крім спорту, в її житті була ще й 
дуже успішна акторська кар’єра — 
в доробку знаменитості два «Оска-
ри», п’ять «Золотих глобусів», дві 
кінопремії BAFTA та одна «Еммі». 
 До сьогодні зірка веде активне 
насичене життя та досі наполегли-
во працює над собою. Про це вона 
розповіла у своєму інтерв’ю відо-
мому журналу Vogue. У суспільс-
тві, що постійно ностальгує за мо-
лодістю, Джейн є взірцем того, як, 
попри вік, насолоджуватися жит-
тям. «Незалежно від того, хто ви 
та де перебуваєте, пам’ятайте: рух, 
відповідний вашому віку, дуже 
потрібен для того, щоб почуватися 
щасливим», — переконана знаме-
нитість. 
 Вона згадує, як під час зйомок 
у «Китайському синдромі» впала 
і зламала ногу, тому деякий час 
провела в гіпсі. Задля участі в на-
ступному фільмі «Каліфорнійсь-
кий люкс» довелося швидко при-
вести себе в форму. Так вона впер-
ше у віці за сорок потрапила на 
заняття з аеробіки, а згодом сама 
відкрила таку студію. А потім 
були касети з її заняттями. Їхні 
продажі побили всі рекорди!
 Крім спорту, зізнається Фон-
да, тримати себе в тонусі допома-
гає сон (не менше восьми-дев’яти 

годин на добу) та здорова їжа. У ра-
ціоні зірки завжди є овочі, салати, а 
от риби вона намагається спожива-
ти менше, тому що її запаси у світі 
скорочуються (Фонда — відома еко-
активістка) та майже не їсть черво-
ного м’яса. Також обмежує цукор. 
 «У молодості ми не усвідомлює-
мо, наскільки важливо підтриму-
вати своє тіло сильним, тому що 
організм ідеально працює, і гар-
не самопочуття сприймається як 
належне. Коли ви дорослішаєте, 
то усвідомлюєте важливість цьо-
го. Щоразу, коли я виходжу з ма-
шини, то дякую Богові за те, що 
в мене сильні ноги, і за те, що ко-
лись багато тренувалася, щоб збе-
регти їх такими. Коли я за кер-
мом і здаю назад, мені доводить-
ся дивитися через плече. Я вдяч-
на своєму тілу за гнучкість і за те, 

що можу безболісно повертати го-
лову. Я б хотіла, щоб люди пере-
стали боятися старішати, адже 
важливий не вік і не число в пас-
порті. Головне — здоров’я. Я хоч 
і маю майже 85 — не почуваюся 
старою», — каже Фонда. 
 Уже після того, як це інтерв’ю 
було опубліковане, в інстаграмі 
Джейн Фонди з’явилося ще одне 
зізнання. Вона нині бореться з 
раком, який у неї діагностували 
пів року тому. У зірки — неходж-
кінська лімфома, зараз вона про-
ходить курс хіміотерапії. «Цей 
вид раку дуже добре піддається 
лікуванню. 80% людей вижива-
ють, так що мені дуже пощасти-
ло», — написала вона. Вона вірить 
у своє одужання. А оптимізм у цій 
справі, як відомо, — один із най-
кращих лікарів. ■

Джейн Фонда.❙

ЛЮДИНА-ЛЕГЕНДА

Її роки — її багатство 
84-річна Джейн Фонда 
розповіла про секрети 
краси, бадьорості та 
боротьбу з онкологією

■

Довженкова земля з сексотами 
Козацького роду  український кінорежисер світового рівня — у документах і матеріалах совєцьких спецслужб

8—9 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденний, 3-8 м/с. 
Температура вночi +5...+7, удень +18...+20. Пiслязавтра вночi 
+9...+11, удень +18...+20.

Миргород: без опадiв. Уночi +4...+6, удень +18...+20.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +19...+21.
Одеса: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +22...+24.

6 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 20-22 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Трус-
кавець: уночi +8...+10, удень +20...+22. Моршин: уночi +6...+8, 
удень +18...+20.
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